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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Παρίση Χρύσα, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αθανασάκου – Μουντάκη Μαρία, Αυγουρόπουλος 
Αθανάσιος, Βεντουζά – Παπανικολάου Ειρήνη,  Χατζής Μιχαήλ, Τσικρικώνη Αννα - Μαρία, Νικάκη 
Βικτωρία, Ρουφογάλη Δήμητρα, Σουρανή Αγλαΐα, Αρβανίτη Γεωργία, Τσουροπλής Γεώργιος, 
Δημητριάδου Μαρία, Σιαμάνης Βασίλειος, Σκουτέρης Ιωάννης,Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, 
Ζήκας Περικλής, Καραγιάννης Νικόλαος, Κεχρής Ιωάννης, Τούτουζας Δημήτριος, Φασούλη 
Αικατερίνη, Κουγιουμτζόπουλος Χαράλαμπος, Στάππας Νικόλαος, Ανυφαντής Γεώργιος, Πολυκαλά 
Χριστίνα. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου: Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Μπουφούνου Βασιλική, Κουτάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Νικόλαος, 
Ρεμούνδος Γεώργιος. 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Επικύρωση πρακτικών τών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 
• πρακτικό υπ’ αριθ. 03/2018 
• πρακτικό υπ’ αριθ. 04/2018 

2. Έγκριση της μελέτης για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. 

3. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τού 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Χολαργού, σχετικά με την πρόσληψη σχολικής καθαρίστριας και 
απασχόληση αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

4. Ενημέρωση, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τους πλειστηριασμούς. 
 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

5. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 

ΣΕΛ. 
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ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και 
αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 139.200,00 €. 

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή τής παράτασης του συμβατικού χρόνου της 
σύμβασης σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων, για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». 
 

ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
7. Πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017. 
8. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας τριών (3) μηνών, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και 
προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου 
καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 
3584/2007, όπως ισχύει. 

9. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
δίμηνης διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, για τη δημιουργική 
απασχόληση μαθητών. 

10. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας τού Τμήματος Κίνησης, 
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού. 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 
13. Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 
14. Εξέταση  αιτήματος   για   οικονομική   ενίσχυση   Πολιτιστικού   Συλλόγου   

του   Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία παιδιών τού Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις, για το έτος 2018. 
17. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο. 

 
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

18. Έγκριση του 09.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

19. Έγκριση του από 21.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

20. Έγκριση του από 28.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

21. Έγκριση του από 30.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: 
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«Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017». 
23. Επικαιροποίηση   της   υπ’   αριθ.   272/2016   απόφασης   του   Δημοτικού   

Συμβουλίου,   του   έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία 
Ευρώπης». 

24. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης της 
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο» (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/13.07.2016). 

25. Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών 
κτιρίων Δήμου Παπάγου - Χολαργού». 

26. Έγκριση της μελέτης: «Αναβάθμιση 1ου  Λυκείου Χολαργού επί της οδού 
Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού». 

27. Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στο Ο.Τ. 120 και 
θεσμοθέτηση χώρου εκπαίδευσης. 

28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση 
και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017». 

29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: 
«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος 
χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου». 

30. Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) τού 
έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού, έτους 2017». 
 

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
31. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Π. Τσαλδάρη 10 
• Εθν. Αντιστάσεως 36 
• Κουντουριώτου 10Α 
• Κλειούς 28 
• Κρέσνης 10 
• Μεγάλο πάρκο Παπάγου (στον κεντρικό διάδρομο παραπλεύρως 

αναψυκτηρίου Verde) 
• στον υπ’ αριθ. 540Δ οικογενειακό τάφο, του Κοιμητηρίου της 

Δημοτικής  Κοινότητας Παπάγου. 
 

vi. ΓΕΝΙΚΑ 
32. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ψήφιση 

κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ιερού 
Ναού Παναγίας Φανερωμένης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 

33. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση 
στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (συμβολή 
Μιλτιάδου και Ασπασίας). 

34. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση των 
δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

35. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση 
του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της οδού Φειδίου 12 (έξωθεν 1ου 
Νηπιαγωγείου Χολαργού). 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού καλωσορίσω όλους τους δημότες μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους 
στο σημερινό μας Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ τον κύριο Τράκα (τον Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου), τις παρουσίες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 
 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 
 Η κυρία Παρίση: απούσα. 
 Ο κύριος Δεμέστιχας: παρών. 
 Η κυρία Αθανασάκου: παρούσα. 
 Ο κύριος Αυγουρόπουλος: παρών. 
 Η κυρία Βεντουζά: παρούσα. 
 Ο κύριος Χατζής: παρών. 
 Η κυρία Τσικρικώνη: παρούσα. 
 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 
 Η κυρία Ρουφογάλη: παρούσα. 
 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 
 Ο κύριος Τσουροπλής: παρών. 

Η κυρία Δημητριάδου: παρούσα. 
 Η κυρία Μπουφούνου: απούσα. 
 Ο κύριος Τράκας: παρών. 
 Ο κύριος Σιαμάνης: παρών. 
 Ο κύριος Σκουτέρης: παρών. 
 Ο κύριος Χαρακτινιώτης: παρών. 
 Ο κύριος Τίγκας: παρών. 
 Ο κύριος Κουτάκης: απών. 
 Ο κύριος Ζήκας: παρών. 
 Ο κύριος Καραγιάννης Νικόλαος: παρών. 
 Ο κύριος Κεχρής: παρών. 
 Ο κύριος Τούτουζας: απών. 
 Η κυρία Φασούλη: απούσα. 
 Ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος: απών. 

Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος: παρών. 
Ο κύριος Στάππας: παρών. 
Ο κύριος Ανυφαντής: απών. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος: απών. 
 Η κυρία Πολυκαλά: απούσα. 
 Παρούσα είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, η κυρία Γκούμα. 
 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ώρα που άρχεται η συνεδρίασις είναι 17:30. 
 
 Αφού σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη –και για άλλους Χρόνια Πολλά–, θα ήθελα να εκφράσω τα 
θερμά μου συλλυπητήρια στον ήρωα πολέμου εν καιρώ ειρήνης, τον σμηναγό μας Γιώργο 
Μπαλταδώρο, στην οικογένειά του και σε όλα τα στελέχη της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Η πατρίδα 
θρηνούσα υποκλίνεται. Οι Ίκαροι δεν πεθαίνουν, απλά απογειώνονται χωρίς να ξαναπροσγειωθούν. 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Παναγάκο, να απαγγείλει ένα ποίημα το οποίο έγραψε ειδικά για 
τον άτυχο σμηναγό μας. Παρακαλώ τον κύριο Παναγάκο. 
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ: Στον Γιώργο Μπαλταδώρο. 
 

Είχες στην καρδιά σου την Ελλάδα 
την ψυχή σου στ’ ουρανού τα μετερίζια 
τα αιγαιογάλαζα δαχτυλίδια να φυλάς 
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του Λεωνίδα την ασπίδα κρατώντας. 
 
Κι αν έπεσες στα γαλανά νερά, πεσμένος δε νοείσαι 
τι ορθή η μορφή σου στο γαλάζιο ουρανό 
θ’ ανεμίζει αιώνια 
της λευτεριάς τα φλάμπουρα 
και της αξιοπρέπειας. 
 
Στον ουρανό εκεί, που με το σθένος σου ξανά την Ελλάδα ανέβασες 
κι όλους εμάς, που αμήχανα αναμέναμε έναν νέο Ηλιάκη να φανεί 
έναν Γιώργο Μπαλταδώρο 
να μας θυμίσει ποιο είναι το χρέος που έχουμε 
το καθήκον ποιο ’ναι 
στο παρελθόν, στο παρόν, και κυρίως στο μέλλον του τόπου τούτου. 
 
Αιωνία σου η μνήμη Γιώργο Μπαλταδώρε. 
Αιωνία σου η μνήμη Έλληνα. Ήρωα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου ήρωά μας Γιώργου 
Μπαλταδώρου. 
 
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθάνατος! 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Παναγάκο να απαγγείλει τον Εθνικό Ύμνο. 
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ: (Απαγγελία Εθνικού Ύμνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθάνατος! 
 Να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή για μας. 
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ: Είναι τιμή δικιά μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά. 
 

-------------- 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω για ανακοινώσεις. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Τίγκας, η κυρία 
Νικάκη, ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Αυγουρόπουλος και η κυρία Μουντάκη. 
 Παρακαλώ, ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε τρεις-τέσσερις πολύ σύντομες ανακοινώσεις. 
 Πρώτα απ’ όλα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα και τους παρευρισκόμενους ότι μας 
κοινοποιήθηκε μία απόφαση από το Εφετείο Αθηνών, ο Δήμος μας είχε προσφύγει εναντίον της 
"HellasPower" και της "Energa" για τις γνωστές υποθέσεις που όλοι θυμόμαστε. Και κερδήθηκε αυτή 
η υπόθεση, μαζί με άλλους Δήμους βεβαίως, και η μεν "Energa" θα πληρώσει στον Δήμο 77.286,86 € 
και η "HellasPower": 12.563,008. Και 42.195,53 (είναι οι τόκοι υποθέτω το μικρό ποσό). Αυτά τα 
χρήματα είναι από δημοτικά τέλη τα οποία δεν είχαν αποδοθεί στην ώρα τους. Βεβαίως υπάρχει και 
μία έφεση η οποία θα γίνει από τους κυρίους Φλώρο και Μηλιώνη, αλλά αυτή αφορά τις δικές τους 
ποινές. Οπότε είναι μία πολύ θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας. 
 Σχετικά με μία ερώτηση που είχα δεχθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε 
τους δασικούς χάρτες, ήρθε χαρτί από τον Υπουργό μεταγενέστερα, αφού συζητήσαμε κι εμείς – 
όπως θυμάστε, είχαμε πει σ’ εκείνο το Συμβούλιο ότι δεν έχουμε παραλάβει επίσημα κάτι. Και βέβαια 
στο χαρτί αυτό δικαιολογούσε γιατί δεν είχαμε παραλάβει κάτι, γιατί ουσιαστικά το 90% της δουλειάς 
που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει από την Υπηρεσία Δόμησης, η οποία –όπως γνωρίζετε για τον 
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Δήμο μας– στεγάζεται στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Εμείς ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μ’ ένα 
πολύ μικρό κομμάτι που αφορά τις αστικές πυκνώσεις, το οποίο ήδη η Τεχνική Υπηρεσία το 
συντάσσει, και μέχρι τις 15 Μαΐου, που είναι το περιθώριο για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, θα 
είμαστε on time και θα τις καταθέσουμε. 
 Δέχθηκα από κάποιον συνάδελφο κάποιες επικρίσεις σχετικά με το αν ενημερώνω τους 
δημότες για διάφορα θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα ή αν βγάζω οικογενειακές 
φωτογραφίες στα sosial media. Θέλω λοιπόν να τον ενημερώσω –που πιστεύω θα το γνωρίζει αλλά 
μάλλον ξεχνάει κάποια πράγματα– ότι κάθε φορά που ο Δήμος μας στέλνει επίσημες προσκλήσεις σε 
τουλάχιστον 5.000 δημότες, μπαίνει μέσα κι ένα κειμενάκι. Θα σας διαβάσω το τελευταίο κειμενάκι, 
κύριε Κουγιουμτζόπουλε, του Απριλίου του 2018: 

 «Ανακοίνωση. 
 Η δημοτική Αρχή ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης μας ότι κατά την περίοδο των 
εορτών έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι να υποδύονται τους εργάτες καθαριότητας του 
Δήμου και να ζητούν φιλοδώρημα είτε τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Αυτά τα άτομα 
ουδεμία σχέση έχουν με τους εργαζόμενους του Δήμου, αλλά πρόκειται περί κοινών 
απατεώνων. 
 Επίσης, συνιστούμε την προσοχή στους κατοίκους μας, σε απατεώνες που υποδύονται 
υπαλλήλους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ κλπ. με σκοπό τη ληστεία και με πιο συχνό το παραπάνω 
φαινόμενο κατά τις ημέρες των λαϊκών αγορών (Δευτέρα για την Κοινότητα Χολαργού και 
Πέμπτη για την Κοινότητα Παπάγου). 
 Παρακαλούνται οι κάτοικοι να καταγγέλλουν τα περιστατικά στην Άμεση Δράση, στο 
Αστυνομικό Τμήμα –με το τηλέφωνο του Αστυνομικού Τμήματος–, στη Δημοτική Αστυνομία. 
 Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος για την καταπολέμηση της 
παραβατικότητας και ενίσχυση της ασφάλειας, ο Δήμος μας συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία 
security, όπου τρία αυτοκίνητα περιπολούν σε όλη την πόλη κατά τις ώρες 10:00 το βράδυ έως 
6:00 το πρωί, και σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο...», έχει πάλι το 
τηλέφωνο της ιδιωτικής εταιρείας. 

 Αντίστοιχες λοιπόν ανακοινώσεις έχουν μπει και τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Απρίλιο του 
2017 και τον Δεκέμβριο του 2016. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, στα πρακτικά μπορούν να κατατεθούν 
οι συγκεκριμένες δηλώσεις. 
 Τέλος, επειδή έχει ανοίξει μία διαμάχη που αφορά το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, να σας 
ανακοινώσω κύριε Κουγιουμτζόπουλε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει προς ψήφιση το 
θέμα της διενέργειας του διαγωνισμού, και θα έχουμε άπλετο χρόνο, και εσείς όσο χρόνο χρειάζεστε 
για να μας πείσετε αλλά και εγώ φυσικά για να σας πείσω, για να δούμε ποια από τις δύο λύσεις είναι 
η συμφέρουσα για τον Δήμο μας, δηλαδή η λύση της προμήθειας των νέων λαμπτήρων LED 
κατευθείαν από τον Δήμο με δανεισμό, που εσείς προτείνετε, ή η λύση την οποία προτείνουμε εμείς, 
της ΣΕΑ. 
 Αυτά, κύριε Πρόεδρε, για την αρχή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνει και ο κύριος Τίγκας και μετά να το πείτε; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι-όχι, επί προσωπικού [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Λοιπόν, επί προσωπικού ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, αφού μας πει, βάσει του άρθρου 4, 
για ποιο λόγο συνίσταται το προσωπικό. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστηκε τ’ όνομά μου. Και μάλιστα είπε ότι εγώ, λέει, του είπα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Και θέλω να μου διευκρινίσει πρώτα απ’ όλα τι ήταν αυτό, δεν το 
κατάλαβα εγώ, πότε είπα εγώ ότι άσχετα... Εκτός αν εννοείτε στο παρελθόν κάποτε ότι είχα πει και 
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αυτά κι εκείνα και τ’ άλλα. Γιατί αυτό το πιστεύω που ειπώθηκε, αλλά δεν κατάλαβα πότε εγώ σας 
είπα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν κατάλαβα [...]. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε στην πρώτη σας... Απευθυνθήκατε σε μένα και λέτε «κύριε 
Κουγιουμτζόπουλε». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι σας είπα να μη βγάζετε φωτογραφίες στο facebook οικογενειακές και 
να ενημερώνετε το... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ανεβάσατε στο "Myxolargos"; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ε, ποιος; Ποιος το χειρίζεται [...]; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ το χειρίζομαι [...]; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, αν το χειρίζομαι εγώ... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί το χειρίζομαι εγώ και δεν το χειρίζεστε εσείς; δεν κατάλαβα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εντάξει, εντάξει, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, πείτε αυτό που θέλετε... Ελάτε, ελάτε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το κατάλαβα αυτό. 
 Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής: Ότι αυτά που εγώ ή η παράταξή μου 
υποστηρίζουμε, τα λέμε εμείς, δεν τα λένε άλλοι. Εμείς λοιπόν ουδέποτε υποστηρίξαμε τη μία ή την 
άλλη λύση. Το ερώτημα είναι: γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο απαγορεύτηκε να ακουστεί η άλλη λύση 
που προτείνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αυτό 
είναι το ερώτημα. Εγώ δεν προτείνω τίποτα. Έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο, παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Χρόνια πολλά καταρχήν για όλες τις ημέρες και από εμένα. 
 Εγώ έχω τρία θέματα, κύριε Πρόεδρε, και δι’ υμών να θέσω στον Δήμαρχο. 
 Το ένα έχει να κάνει με τον φωτισμό στην πλατεία Κονίτσης, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, 
στην πλατεία Φλωρίνης και στην παιδική χαρά έναντι του Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου. Και 
ειδικότερα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν λαμπτήρες καινούριοι και ιστοί, λαμπτήρες 
LED, και φυσικά οι περίοικοι ενοχλούνται. Έγινε μία προσπάθεια, ομολογώ, από την Τεχνική 
Υπηρεσία, βγήκαν κάποιοι λαμπτήρες, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να είναι υπαρκτό. Και βεβαίως, 
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μία από αυτές τις αιτήσεις έχω και εγώ εδώ, που είναι κάποιων από τους 
6-7 κατοίκους γύρω-γύρω που εγγράφως υπέβαλαν το αίτημα και ζητάνε να καταργηθούν αυτά τα 
φωτιστικά σημεία και να μείνουμε στα παλαιά. 
 Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να αναδείξω, και θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο 
στο επόμενο Συμβούλιο εγγράφως να ενημερώσει, διότι είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν γνωρίζει εδώ 
μέσα ποια έργα και σε ποιο σημείο είναι. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε –και ξέρετε πολύ καλά ότι τα 
παρακολουθώ τα θέματα– τι γίνεται παραδείγματος χάρη με τον Βρεφονηπιακό στην κάτω ζώνη ή τι 
γίνεται με το ΚΑΠΗ του Παπάγου, ομολογώ ότι δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο είμαστε.  Η πρότασή 
μου λοιπόν είναι: να έρθει ενημέρωση εδώ γραπτή για όλα τα έργα τα οποία γίνονται από τον Δήμο, 
και βεβαίως σε ποιο σημείο είμαστε. 
 Και το δεύτερο θέμα... Διότι θα σας πω ένα πράγμα: Ακούστηκε εδώ στο προηγούμενο 
Συμβούλιο, και το ενθυμείστε, όταν ρώτησα «πού θα γίνει τελικά το κολυμβητήριο;» Και πήρα μια 
απάντηση του Δημάρχου –που δεν την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου εδώ μέσα– ότι θα γίνει 
κολυμβητήριο του Δήμου του δικού μας μόνο στον Τσακό. Και δεν έχουμε κουβεντιάσει κάτι τέτοιο. 
 Και το δεύτερο θέμα που θέλω να επισημάνω είναι τα κληροδοτήματα. Εδώ ξέρετε πολύ καλά 
ότι έχουμε αρκετά κληροδοτήματα (Κυρηνείας 34, Βουτσινά 51, τέρμα στην Εθνικής Αμύνης), τα 
οποία δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και να σας πω και κάτι; Περνώντας προχθές από 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
10 

τη Βουτσινά 51, από το "Κακογιάνειο", είδα με έκπληξη μία ταμπέλα –και θέλω να ρωτήσω αν είναι 
έτσι, μπορεί κι εδώ να μην το ξέρουμε– που λέει απέξω: «Κοινωνικές δομές – Γηροκομείο». Δηλαδή 
έχουμε και κάποιους γέροντες, που δεν το ξέρουμε εμείς; 
 Και το τελευταίο θέμα... 
 Έχω δημιουργήσει θέμα, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένα. Ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Και το τελευταίο θέμα που θέλω να ρωτήσω: Όπως ξέρετε, με τον καινούριο κανονισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 
 Κύριε Δήμαρχε, σας ενοχλώ σε κάτι; Συγγνώμη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μιλάω σε σας, κύριε Τίγκα, κάτι είπα στον Πρόεδρο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Α! Επειδή νομίζω όταν μιλάμε δεν πρέπει να μιλάει κάποιος άλλος, λίγος σεβασμός. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη αν σας [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει. 
 Και το τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω είναι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε 
πολύ καλά ότι από 25 Μαΐου θα εφαρμόζουμε υποχρεωτικά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι πάρα πολύ σκληρός ο κανονισμός αυτός και πάρα πολύ επικίνδυνος για μας που είμαστε λίγο 
πιο «χαλαροί», εντός εισαγωγικών. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο εάν σκέφτεται να 
κάνει κάποιο σεμινάριο, κάποια ενημέρωση, που δεν θα αφορά μόνο βεβαίως τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες αλλά όλους εμάς, και εμάς τους αιρετούς. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Θέλω ν’ αναφερθώ κι εγώ στο θέμα που αναφέρθηκε ο κύριος Τίγκας. 
 Στις 22 Μαρτίου η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής οργάνωσε μια ενημερωτική εκδήλωση 
σχετικά με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο οποίο οι εισηγητές ενημέρωσαν 
τους αιρετούς για τι χρειάζεται να γίνει συνοπτικά, με βάση την υλοποίηση του κανονισμού από τις 
25 Μαΐου. Επειδή ζήτησα κι εγώ τον λόγο μετά τις εισηγήσεις και έθεσα το ερώτημα αν στο χρονικό 
διάστημα που απομένει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου επαρκεί το διάστημα για να 
προετοιμαστούν οι Δήμοι, η απάντηση ήταν «όχι» (από τους εισηγητές ήταν η απάντηση αυτή), και 
επειδή πρότεινα να ετοιμάσει η ΠΕΔΑ, με τη βοήθεια των εισηγητών, έναν οδηγό συμβουλευτικό σαν 
οδικό χάρτη για τους Δήμους όλης της Ελλάδος εν πάση περιπτώσει ενόψει αυτής της εφαρμογής 
γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, δύο θέματα θα ήθελα – ενημερωτικά αυτό: Επειδή είδα ότι 
υπάρχει και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού η δαπάνη για το θέμα αυτό, πού ακριβώς 
είμαστε. Και ας υπάρξει επαφή με την ΠΕΔΑ και πίεση ώστε να υλοποιηθεί η βοήθεια που θα πρέπει 
να δώσουν, έτσι ώστε να υπάρχει και ενδεικτικό κόστος για τις δαπάνες αυτές και για την όλη 
διαδικασία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. 
 Το δεύτερο ζήτημα αφορά την προηγούμενη συνεδρίαση, στην οποία με κατήγγειλε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι λέω ψέματα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν τα γραπτά και μπορεί ο καθένας 
να διαπιστώσει ποιος λέει ψέματα, σας μοίρασα και σήμερα τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που καταγράφεται ακριβώς τι είπα εγώ, την προηγούμενη φορά σάς μοίρασα 
τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τι είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να υπάρχει 
η διασταύρωση έτσι ώστε να είναι σαφές ποιος λέει ψέματα και ποιος δεν λέει. 
 Και επειδή και κάποια άλλα ψέλλισε ο κυβερνητικός για αυτούς που είναι γραφικοί και αυτούς 
οι οποίοι κάνουν διάφορα και θα εξαφανιστούν κλπ, και απήγγειλε μάλιστα κι έναν στίχο, θέλω να πω 
ότι το 2015, όταν ο πολιτικός απατεώνας που εκτελεί χρέη πρωθυπουργού εξαπάτησε τον ελληνικό 
λαό, κάποιοι, αδιαφορώντας και για θέσεις και για καρέκλες και για καριέρες και οτιδήποτε, 
σηκώθηκαν κι έφυγαν. Κάποιοι άλλοι όμως, ως γνήσια κομματόσκυλα, μείναν μέσα για να στηρίξουν 
αυτό τον πολιτικό απατεώνα. Και βέβαια προφανώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλλον αναγνώρισε 
τον δικό του ρόλο και γι’ αυτό απήγγειλε τον συγκεκριμένο στίχο. Εύχομαι να έχουμε και συνέχεια 
έτσι, γιατί τέτοιες τοποθετήσεις και δηλώσεις είναι σίγουρο ότι θα πάει μπροστά και θα γίνει 
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διάσημος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τίγκα. 
 Επί  προσωπικού ο κύριος Καραγιάννης; Ο κύριος Καραγιάννης επί προσωπικού. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, και θα ήθελα να πω ότι αυτή τη 
φορά δεν είμαι έτσι σε θέση και δεν θέλω μάλλον να συνεχίσω ν’ απευθύνομαι πάλι στον κύριο 
Ζήκα, διότι ο άνθρωπος έχει δείξει ότι έχει πάρα πολλές εμμονικές συμπεριφορές και δεν πρόκειται να 
παίξω κι εγώ κάποιον ρόλο σε αυτές. Του έχω πει ξανά και επανειλημμένως ότι το ψεύδος και η 
συκοφαντία και όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν ας πούμε-, που είναι χαρακτηριστικά κάποιων 
ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν έτσι κάποια οντότητα ας το πούμε, πολύ περισσότερο κάποια πολιτική 
οντότητα... Σαφώς και δεν δέχομαι αυτά που λέει για μένα, από κει και πέρα όλοι καταλαβαίνετε ότι 
όταν απευθύνεται σε κάποιον συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον θεωρεί σαν κυβερνητικό 
εκπρόσωπο, προσπαθώντας να λοιδορήσει με χιούμορ –το οποίο δεν το καταλαβαίνω κιόλας, 
πραγματικά δεν το καταλαβαίνω και φαντάζομαι δεν το καταλαβαίνει και κανένας– θέλω να του πω 
άλλη μία φορά ότι ο κατήφορος που έχει πάρει δεν έχει τελειωμό, θα πάει ακόμη πιο κάτω. Γι’ αυτό 
θέλω να του συστήσω ακόμη μία φορά αυτοσυγκράτηση, τίποτε άλλο. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Τέσσερις ανακοινώσεις, 
οι οποίες αφορούν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου: 
 Η μία αφορά τους ψεκασμούς που ξεκίνησαν και έγιναν σήμερα από τον βόρειο τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής στην τεχνητή λίμνη του "Verde" και στα ρέματα της οδού Υγείας, Καλλιρρόης, 
και στα ρέματα της οδού Χατζηκωνσταντή και ρέματα οδού Καραλή. Αυτοί οι ψεκασμοί αφορούν 
παρεμβάσεις συγκεκριμένες προνυμφοκτονίας σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. 
 Η δεύτερη ανακοίνωση. Αύριο το πρωί ξεκινάει ο Δήμος μας με εξειδικευμένο και 
πιστοποιημένο συνεργείο, με το οποίο έχουμε υπογράψει σύμβαση. Θα υλοποιήσουμε πρόγραμμα 
καταπολέμησης των κουνουπιών από εδάφους, με τις περιβαλλοντικά συμβατές προνυμφοκτόνες 
επεμβάσεις, στοχευμένες σε ευαίσθητα σημεία του προαστίου μας, και συγκεκριμένα σε φρεάτια 
ομβρίων, σιντριβάνια, στάσιμα νερά, πλατείες, χαμηλή βλάστηση πέριξ παιδικών χαρών, Μεγάλο 
Πάρκο, θερινό πάρκο, πάρκο Χολαργού κλπ. 
 Η τρίτη ανακοίνωση αφορά τις αποψιλώσεις των χόρτων, οι οποίες ξεκινάνε τη Δευτέρα από 
το Μεγάλο Πάρκο και θα συνεχιστούν μετά στα άλση Σεφέρη - Ελύτη (60 στρέμματα), στα αδιέξοδα 
της Αργυροκάστρου (40 στρέμματα), εκατέρωθεν της οδού Αναστάσεως (40 στρέμματα), όπισθεν 
των οδών Σχοινά, Καρατζά και Αδελφών Διδασκάλου (15 στρέμματα), στον Τίμιο Σταυρό (10 
στρέμματα), κατά μήκος της οδού Χατζηκωνσταντή (35 στρέμματα), στον οδό Ναυαρίνου (20 
στρέμματα), στον Τσακό (20 στρέμματα), στο κεντρικό πάρκο Χολαργού (20 στρέμματα) και 
αδιέξοδα Μπλέσσα και Ζακυνθινού, ρέμα Καλλιρρόης (22 στρέμματα). Ξεκινάμε τη Δευτέρα, είναι το 
σύνολο 327 στρέμματα. Υπάρχει περίπτωση στην πορεία να αλλάξουμε κάποιες απ’ αυτές τις θέσεις, 
αλλά τα συνολικά στρέμματα πάλι θα είναι 327. Φέτος ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε –όπως 
θα έχετε διαπιστώσει– πολύ μεγάλη βλάστηση. Μολονότι έπρεπε να περιμένουμε να ξεραθούνε λίγο, 
αλλά δεν θα το προλάβουμε, θέλει δυο μήνες τουλάχιστον να γίνει αυτή η δουλειά, και με τα 
συνεργεία του Δήμου παράλληλα. 
 Η τελευταία ανακοίνωση αφορά τη δράση "Let’s do it Greece", που θα συμμετάσχει και φέτος 
ο Δήμος μας για έβδομη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί στις 29/4 (την επόμενη Κυριακή), και εμείς 
έχουμε επιλέξει φέτος να καθαρίσουμε το Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε –
και θα εξαρτηθεί και πόσοι εθελοντές θα ’ρθουν, εκτός από τους υπαλλήλους που θα φέρουμε από 
την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου–, και το άλσος της οδού Ναυαρίνου. Το ραντεβού είναι 
στις 10:00 η ώρα το πρωί στην Ομπρέλα του Παπάγου και για τον Χολαργό είναι στη συμβολή των 
οδών Ναυαρίνου και Κουντουριώτου. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος κυρία Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις 
πολιτικές που εφαρμόζει ο Δήμος, η διοίκηση και η Κοινωνική Υπηρεσία αναφορικά με την κοινωνική 
ευαισθητοποίηση, διασύνδεση και εξωστρέφεια. 
 Αρχικά θα πω ότι έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας "ΓΑΛΗΝΟΣ" και τον 
γνωστό ψυχίατρο κύριο Σιδέρη, με σκοπό τη δωρεάν παροχή εξατομικευμένης θεραπείας σε άτομα 
με ογκολογικές παθήσεις, καθώς και στις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε 
απόρους όσο και συμπολίτες μας που τα εισοδήματά τους δεν μπορούν να καλύψουν τη δαπάνη μιας 
ατομικής ψυχοθεραπείας, ακόμα και αν δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοπορισμού. Όσοι 
ενδιαφέρονται για τους ίδιους ή για κάποιους συγγενείς τους, μπορούν να απευθυνθούν στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 
 Επιπλέον, κατόπιν πρότασης της διοίκησης, την οποία αποδέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔΟΠΑΠ και ο Πρόεδρος κ. Οικονόμου, όλα τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και οι 
δικαιούχοι του ΤΕΒΑ θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν στις αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες του ΔΟΠΑΠ, καθώς και στα επιμορφωτικά προγράμματα. 
 Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, πραγματοποιείται κάθε Χριστούγεννα και 
Πάσχα μια μεγάλη γιορτινή διανομή προϊόντων στις οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Και 
αυτό το Πάσχα μοιράστηκαν πολλά και ποιοτικά τρόφιμα και δώρα, με την ευγενική προσφορά 
φορέων, συνδημοτών μας και τοπικών επιχειρήσεων, που στο πλαίσιο της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης προσφέρουν κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερα. Θα ήθελα να 
τους ευχαριστήσουμε και να τους αναφέρω εν τάχει για την ανιδιοτελή υποστήριξή τους: 
 Από φούρνους και ζαχαροπλαστεία είναι το "Άρτος και Μέλι", το "Bread Factory", το "Dolceti", 
το ["Dora"], to "Martini", το "Mariz", η "Ολυμπιάδα", το "Όλυρά", ο "Σπανός" και ο "Φούρνος 
Παπάγου". 
 Από κρεοπωλεία, τα κρεοπωλεία "Γκίκα", "Καρμπαλιώτου", "Κομνηνού", "Μπεκιάρη" και 
"Παπαβασιλείου". 
 Από σούπερ μάρκετ, το "ΑΒ Βασιλόπουλος", το "Bazaar", το "OK Any Time" και ο 
"Σκλαβενίτης". 
 Από εστιατόρια και καφέ-μπαρ, το "Big Bad Wolf", το "Bootleg", το [Τσαλής], το "Floyd", το 
"Juicy Grill", τα "Magic Cupckes", o "Notos", το "Piu Verde", "Stromboli", "Tease", "Φυσαρμόνικα". 
 Επιχειρήσεις και καταστήματα: "Rollini", βιβλιοπωλείο "Πασιαλής", "Klik" παιδικά ρούχα, 
κομμωτήριο «Μπέλλου Χριστίνα», κομμωτήριο "Τζιάνη", "Hair Status", κομμωτήριο "M&M", 
"Sensation Hair", το κατάστημα "La Fee", το κομμωτήριο "Seasons hair", η επιχείρηση "Στάθης 
Μπαρτζής", το κομμωτήριο "Περί Τρίχας", το κομμωτήριο "Telis Kikeris", τα οπτικά "Παπαβέργος", τα 
παιδικά ρούχα "Garfield", οι "Κομμώσεις Λάκη", το βιβλιοπωλείο "Monogram", το βιβλιοπωλείο 
"Tzanetakos Bros", το κομμωτήριο "Haircom", το βενζινάδικο "Μίχα Ελένη", το κατάστημα [Χόκι], το 
κομμωτήριο "Marina’s Hairogy", το κομμωτήριο "Άννα Δάβαρη". 
 Και βέβαια, πάντα δίπλα μας σε όλα αυτές τις δράσεις βρίσκονται σύλλογοι, κοινωνικοί 
σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας, καθώς και πολίτες, όπως η "Φλόγα Αγάπης, 
προσφορά στον συνάνθρωπο", η "ΧΕΝ Παπάγου-Χολαργού", η "Lions Ολυμπιάδα Παπάγου-
Χολαργού", οι "Παραγωγοί χωρίς μεσάζοντες ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ", ο Σύλλογος Παπαγωτών και Φίλων, ο 
Σύλλογος Κρητών Χολαργού-Παπάγου, ο Σύλλογος "Αλέξανδρος", καθώς και μεμονωμένοι 
συνδημότες μας, όπως ο κύριος Κώστας Καπετανάκης, ο Δημήτρης Τσενεμπής, ο κύριος Βασίλης 
Ρεκουνιώτης και η οικογένεια Περδικάρη. 
 Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα αυτό της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και 
προσφοράς που κάθε φορά δείχνουν με τις κινήσεις τους. 
 Επιπλέον, μια σημαντική προσφορά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα από την Ένωση 
Σωματείων και Ιδρυμάτων "Μαζί για το Παιδί", για τα παιδιά και τους εφήβους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. Σε συνεργασία με την εταιρεία επωνύμων υποδημάτων "Toms",  κάθε παιδί θα λάβει 
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ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια, σε μια συμβολική ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί και στο 
παρελθόν στον Δήμο μας. 
 Και βέβαια, για τρίτη χρονιά προετοιμάζεται η δράση "Ντύνω την Ελπίδα", μια πετυχημένη 
πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
και τους Διευθυντές των σχολείων όλων των βαθμίδων, υπό τον συντονισμό των Προέδρων των δύο 
Κοινοτήτων, με σκοπό τη συγκέντρωση ρούχων για τα παιδιά των κοινωνικών δομών, καθώς επίσης 
και για παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα. 
 Όλα αυτά είναι μια σειρά δράσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης, όπως είπα, και της εξωστρέφειας, πάντα αθροιζόμενα στη μέγιστη συνεισφορά 
και προσφορά και προσπάθεια που κάνει ο ίδιος ο Δήμος, η διοίκηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις 
επιχορηγήσεις και τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά που διαρκώς προσπαθεί και εντάσσεται. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Μουντάκη έχει τον λόγο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. 
 Έχω να σας ενημερώσω ότι αύριο 20 Απριλίου ξεκινάει, μέχρι τις 7 Μαΐου, οι "Ημέρες 
Νεολαίας". Είναι ένας θεσμός καθιερωμένος εδώ στον Δήμο μας κάθε χρόνο, με αρκετές δράσεις. 
Θέλω να ευχαριστήσω τον συντοπίτη μας και δημοσιογράφο κύριο Κίμωνα Τρουπή, ο οποίος, για 
πρώτη φορά ξεκινήσαμε ρεπορτάζ δημοσιογραφίας και έχει εκδοθεί μια εφημεριδούλα, η οποία είναι 
η πρώτη από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, σε συνεργασία με τους διευθυντές, τους καθηγητές και τον 
δημοσιογράφο. Όλη η πόλη και όλη η νεολαία γίνεται μία παρέα σε δράσεις. 
 Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι επ’ ευκαιρίας της εορτής του Αγίου Γεωργίου, ο Δήμος 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στου Παπάγου τιμά τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για τα 190 
χρόνια συμπλήρωσης από την ίδρυσή της και λόγω της προσφοράς. 
 Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι στις 25 Απριλίου, την Τετάρτη, έχουμε την τελευταία μας 
διάλεξη-εκδήλωση από το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο "Το άλλο πρόσωπο της κλασικής 
μουσικής - η κλοπή και η μίμηση στη μουσική, εμπλουτισμένη με πολλά μουσικά παραδείγματα" από 
τον Γιώργο Μονεμβασίτη, κριτικό και ιστορικό, και από τη διακεκριμένη πιανίστρια τη Ντιάνα 
Βρανούση. 
 Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την οικογένεια Καραμάνου, η οποία προσέφερε στα 
συσσίτια της πόλεως 15 μεγάλα δέματα, στο συσσίτιο του Τιμίου Σταυρού και στο συσσίτιο της 
Παναγίας Φανερωμένης. Και βέβαια ομάδα δημοτών οι οποίοι προσέφεραν ανώνυμα δωροεπιταγές 
σε δημότες οι οποίοι είχαν ανάγκη και είναι και άποροι. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Να δώσω κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανε ο κύριος Τίγκας. Πρώτα απ’ όλα, 
όσον αφορά τον φωτισμό που ρωτήσατε, είναι σε εξέλιξη το έργο «Κατασκευή και ενίσχυση 
ηλεκτροφωτισμού» και στις δύο Κοινότητες. Η Τεχνική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο που έκανε, είδε 
σημεία τα οποία είχαν είτε κακό φωτισμό είτε παντελή έλλειψη φωτισμού (γιατί υπάρχουν και 
κάποιες παιδικές χαρές για παράδειγμα που δεν είχαν καθόλου φωτισμό), και τοποθέτησε, κυρίως 
στις παιδικές χαρές και σε κάποια σημεία έχει τοποθετήσει νέες κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Βεβαίως, 
απ’ τη μία ζητάμε ενίσχυση του φωτισμού και για τα θέματα ασφάλειας και για θέματα καλύτερης 
λειτουργίας, απ’ την άλλη μας ενοχλεί όταν πέφτει κοντά στο σπίτι μας, σ’ ένα μπαλκόνι ή σ’ ένα 
παντζούρι. Το κοιτάει πάντως η Τεχνική Υπηρεσία το θέμα. Φυσικά και είναι ενοχλητικό ένας 
προβολέας να δείχνει το σπίτι σου το βράδυ, αλλά από κει και πέρα νομίζω ότι χρειάζεται και να 
φωτιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι, δεν μπορούμε να έχουμε στο σκοτάδι όλες τις παιδικές χαρές 
επειδή γειτονεύουν με σπίτια. Θα βρεθεί η λύση, έχουν δοθεί οι κατάλληλες κατευθύνσεις και από 
την Αντιδήμαρχο στον μελετητή, και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα, κύριε Τίγκα, το συγκεκριμένο 
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θέμα θα λυθεί. 
 Σε ό,τι αφορά τα έργα για τα οποία ζητήσατε μία ενημέρωση, νομίζω ότι και στην Οικονομική 
Επιτροπή, στην οποία είστε μέλος, σχεδόν κάθε βδομάδα που συνεδριάζουμε αναλύουμε και 
συζητάμε για έργα. Άρα ξέρετε πότε ξεκινάει ένα έργο, γιατί για να ξεκινήσει ένα έργο πρέπει να 
εγκριθούν οι όροι και η διακήρυξη του διαγωνισμού, άρα δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα έργο αν δεν το 
μάθετε εσείς που είστε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Δεύτερον, έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, 
όταν περνάμε ΑΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεστε. Και τρίτον και κυριότερον, η κυρία 
Αρβανίτη (η Αντιδήμαρχος), η κυρία Βασσάλου (η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας) είναι πάντα 
στη διάθεση όχι μόνο εσάς, οποιουδήποτε Δημοτικού Συμβούλου και οποιουδήποτε πολίτη θέλει να 
ενημερωθεί για κάποιο έργο, για την πορεία του, για την εξέλιξή του, για το πού βρίσκεται, για το τι 
κάνει. Δεν νομίζω ότι οφείλει... Το να σας κάνω εγώ μία ενημέρωση στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο που λέτε, και μετά από τρεις μήνες τι θα γίνει; Όποτε θέλετε εσείς, έχετε το ελεύθερο, με 
την κυρία Αρβανίτη να σας ενημερώνει, και οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για οποιοδήποτε έργο 
ζητήσετε εσείς ενημέρωση. Οπότε νομίζω ότι με μία επίσκεψη, με μία ώρα αν αφιερώσετε και πάτε 
στην Τεχνική Υπηρεσία –δεν ξέρω πότε πήγατε τελευταία φορά–, όποτε θα πάτε εν πάση περιπτώσει 
νομίζω θα ενημερωθείτε για όλα τα έργα τα οποία ενδιαφέρεστε. 
 Αλλά να ενημερωθείτε για έργα που υπάρχουν. Γιατί στην ερώτησή σας ρωτήσατε για 
Παιδικό Σταθμό στην κάτω ζώνη Παπάγου. Υπάρχει κάτι τέτοιο; Έχουμε κάνει καμιά μελέτη; Έχουμε 
τρέξει κανέναν διαγωνισμό; Υπάρχει ένα οικόπεδο, το οποίο το ’χουμε χαρακτηρίσει για Παιδικό 
Σταθμό και ακόμα δεν έχει τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου. Δεν μπορούμε αύριο να 
κάνουμε Παιδικό Σταθμό στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Υπήρχε ένα παλιό κτίριο, ο παλιός φούρνος 
εκεί, τον οποίο τον γκρεμίσαμε, τον κατεδαφίσαμε, γιατί και αυτό ήταν ένα βήμα το οποίο έπρεπε να 
γίνει. Άρα για όλα τα έργα νομίζω ότι θα έχετε ενημέρωση, αρκεί να περάσετε την πόρτα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 Για το θέμα του κολυμβητηρίου, ξαφνιάζομαι. Αν δεν κάνω λάθος –θα ξεχάσω τα τέσσερα 
χρόνια που ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος στου Παπάγου–, είστε τώρα 8ο έτος Δημοτικός 
Σύμβουλος του ενιαίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Δεν γνωρίζετε ότι ο κύριος Νικολάου πριν φύγει 
έχει υπογράψει σύμβαση κατασκευής κολυμβητηρίου στον Τσακό; 
ΤΙΓΚΑΣ: Άλλα λέτε, άλλα λέτε, μην το χαλάτε, κύριε Δήμαρχε. Άλλα είπατε, άλλα λέτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα... Κύριε Τίγκα... 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι ανακρίβειες, όχι, όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, δεν έχετε τον λόγο. Κύριε Τίγκα, έχετε τον λόγο; 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] το ίδιο πράγμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε κανείς. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ παρακαλώ να λένε [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, να μην παρακαλάτε. Ούτε να παρακαλάτε, ούτε να μιλάτε. Θα μιλήσετε όταν 
θα σας δοθεί ο λόγος. 
ΤΙΓΚΑΣ: Άμα λέμε άλλα αντ’ άλλων; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Γιατί το κάνετε αυτό; Δηλητηριάζετε το πηγάδι τώρα. Σας παρακαλώ, 
έχουμε μια ήρεμη συζήτηση. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε Τίγκα. Θα τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος και 
μετά, αν θέλετε, θα μιλήσετε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποτέ δεν αφαιρέθηκε ο λόγος από τον οποιονδήποτε ... Αυτό το δικαίωμα το οποίο 
έχετε δεν σας το στέρησα ποτέ. Σας παρακαλώ. 
 Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, συνεχίστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βιάστηκε να με διακόψει ο κύριος Τίγκας, νομίζω ότι άμα με άφηνε να ολοκληρώσω θα 
είχε καλυφθεί από την απάντησή μου. 
 Λοιπόν, λέω: Δεν έχετε ακούσει ποτέ λοιπόν, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει σύμβαση που, 
ύστερα από διαγωνισμό που έγινε στον Δήμο Χολαργού, την έχει υπογράψει ο πρώην Δήμαρχος, και 
έχουμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχει ξεκινήσει το έργο γιατί δεν έχει 
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οριστεί η κόκκινη γραμμή; Χωρίς κόκκινη γραμμή στον λόφο Τσακού δεν μπορούμε να χτίσουμε. 
 Τώρα, τι έχουμε κάνει εμείς: Απ’ τη στιγμή που εκλεγήκαμε το ’14, έκανα μία προσέγγιση 
στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, γιατί και ένας λόγος που δεν έχει εγκριθεί η κόκκινη γραμμή είναι 
και οι ενδοιασμοί που έχει η Αγία Παρασκευή για το αν ο χώρος είναι δικός μας, για το αν είναι δικός 
τους, και όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά νομίζω για τους περισσότερους. Στη συνάντηση λοιπόν 
που έκανα με τον κύριο Σταθόπουλο, μου είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για καμία συν-λειτουργία, για 
καμία συνιδιοκτησία κολυμβητηρίου. Μου το ξέκοψε ο κύριος Σταθόπουλος, μου λέει: «εγώ, Ηλία 
μου, θα κάνω το δικό μου κολυμβητήριο –λέει– αλλού». Οπότε δεν έχουμε κάτι με την Αγία 
Παρασκευή. 
 Το ότι με επισκέφθηκαν και βγήκε μια φωτογραφία σε κάποιο τοπικό πάλι site, με 
επισκέφθηκε η αντιπολίτευση της Αγίας Παρασκευής και μου είπε ότι: «κοίταξε, εμάς μας ενδιαφέρει 
το να έχουμε ένα κολυμβητήριο μαζί με τον Χολαργό», αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτοί είναι 
αντιπολίτευση. Τι να κάνω, να μιλήσω με την αντιπολίτευση και να πω: «ναι, παιδιά, αν κερδίσετε τις 
εκλογές του ’19 και αν είμαι κι εγώ Δήμαρχος το ’19, τότε μπορεί να κάνουμε μαζί κολυμβητήριο»; 
Δεν έχει καμιά σημασία. Γι’ αυτό σας είπα λοιπόν, όταν κάνατε ερώτηση, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα 
Αγίας Παρασκευής στην κατασκευή του κολυμβητηρίου. 
 Και να σας πω και την αλήθεια; Το κολυμβητήριο είναι σε δικό μας οικόπεδο, με δική μας 
μελέτη, που την έχουμε ήδη πληρώσει, και θα γίνει με δικά μας χρήματα. Και για οχτώ φορές στον 
προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα, είτε έχετε ψηφίσει είτε έχετε καταψηφίσει το έργο 
«συγκρότημα κολυμβητηρίου Χολαργού στην περιοχή λόφος Τσακού 1η φάση, 3.323.000». Οχτώ 
φορές το ’χετε καταψηφίσει μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί κάποια φορά να το ψηφίσατε. Άρα το 
γνωρίζετε το θέμα το κολυμβητηρίου, δεν καταλαβαίνω γιατί ρωτάτε. 
 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ερώτηση νούμερο 4: κληροδοτήματα. Μεγάλη κουβέντα, πολύ δύσκολο 
θέμα τα κληροδοτήματα. Υπάρχει ένα χάος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο Υπουργείο, στη 
μονάδα που είναι υπεύθυνη για τα κληροδοτήματα. Και να πάρουμε την ουσία: Τρία βασικά 
κληροδοτήματα έχουμε αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας: 
 Το ένα είναι της Κακογιάννη στη Βουτσινά, που ευτυχώς έχουμε δώσει ζωή και στεγάζεται το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο για την Κοινότητα Χολαργού. Βεβαίως κάποια στιγμή η διαθήκη μιλάει για 
γηροκομείο. Έχουμε πάρει την άδεια βεβαίως από τον εκτελεστή της διαθήκης, επειδή το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, όπως και να το κάνουμε, έχει έναν χαρακτήρα που είναι συναφής με αυτό της 
διαθήκης. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε, χωράει γηροκομείο στο πίσω οικόπεδο; Πρέπει να 
γκρεμίσουμε το μπροστά για να κάνουμε το γηροκομείο; Και δεν έχουμε χρήματα για το 
συγκεκριμένο για να το κάνουμε. Η θανούσα δεν άφησε χρήματα για να χτίσουμε το γηροκομείο, 
μας άφησε μόνο το οικόπεδο. 
 Πάμε στο οικόπεδο της κυρίας Γκανασούλη. Εκεί είμαστε έτοιμοι, έχουμε έτοιμη τη μελέτη για 
τη μετατροπή του σε Παιδικό Σταθμό, όπως έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Περιμένουμε την έγκριση, δεν μας έχει ακόμα δοθεί η έγκριση. 
 Και τρίτο κληροδότημα στην οδό Κυρηνείας. Το άφησε πάλι για γηροκομείο, ένα τριώροφο-
τετραώροφο, το οποίο δεν έχει χρήση επιτρέπουσα με τη χρήση του γηροκομείου. Δηλαδή, έχουμε 
ένα τριώροφο αυτή τη στιγμή, το οποίο αυτός που μας το άφησε –κι εμείς το αποδεχθήκαμε σαν 
Δημοτικό Συμβούλιο– είπε να γίνει εκεί γηροκομείο, κάναμε τοπική μετατροπή του ρυμοτομικού, το 
οποίο δεν εγκρίθηκε από το ΣΥΠΟΘΑ. Νομίζω το γνωρίζετε αυτό, ή αν δεν το γνωρίζετε να σας το 
ενημερώσω εγώ τώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι γνωστό γιατί το ’χουμε συζητήσει αρκετές φορές. Και 
περιμένουμε την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, μήπως καταφέρουμε και το 
ξεπεράσουμε. 
 Πάντως τα κληροδοτήματα θα συμφωνήσω ότι είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, και είναι 
πολύ δύσκολη και η διαχείρισή τους γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρος νόμος και ξεκάθαρη διοίκηση από 
αυτούς οι οποίοι μας ελέγχουν, είναι δύο-τρεις μονάδες οι οποίες υπολειτουργούν. 
 Για τα προσωπικά δεδομένα, που θέσατε και εσείς και ο κύριος Ζήκας, έχουμε κάνει μια 
εγγραφή στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούσε να γίνει από 
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πλευράς των ανθρώπων του Δήμου που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα έχει γίνει. Και τείχη 
προστασίας τα οποία υπάρχουν, και στις αιτήσεις υπάρχουν τα κουτάκια που λέμε ότι ο άνθρωπος 
που μας δίνει τα στοιχεία του συναινεί για να μας τα δώσει, και θα μπει ένα καινούριο κουτάκι που 
θα λέει ότι «όποτε μας ζητήσετε να σβήσουμε τα στοιχεία σας θα τα σβήσουμε», και στο site του 
Δήμου και στα application τα οποία έχουμε, και εν πάση περιπτώσει σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, 
έχουν γίνει αρκετές συσκέψεις με τις Υπηρεσίες του Δήμου. 
 Δεν έχει γίνει κάποιο σεμινάριο, κύριε Ζήκα και κύριε Τίγκα που αναφέρατε, αλλά αυτή τη 
στιγμή όπως βλέπετε είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μία ανάθεση σε έναν εξωτερικό συνεργάτη 
–όπως θα κάνει η πλειοψηφία, για να μην πω το εκατό τοις εκατό των Δήμων– για να μπορέσει να 
μας ετοιμάσει και να μας προφυλάξει έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το θέμα 
είναι σοβαρό, το θέμα προβληματίζει όλους τους Δημάρχους, είναι άλλο ένα μπαλάκι το οποίο μας 
ήρθε ξαφνικά και πρέπει εμείς να δώσουμε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Το παρακολουθούμε. 
 Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Επί προσωπικού, κύριε Τίγκα; 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι προσωπικό, πάνω σε αυτά που... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν είναι επί προσωπικού, γνωρίζετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία, επί προσωπικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Επί προσωπικού ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Άρα λοιπόν, εάν το βάλουμε επί προσωπικού, θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν ανέφερα καν, 
διότι είναι γνωστό τοις πάσι ότι όντως ο κύριος Νικολάου έχει υπογράψει σύμβαση κλπ. Αυτά όμως 
δεν ενδιαφέρουν. Το ερώτημα το οποίο τέθηκε είναι, αυτό που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία εδώ 
μέσα, ότι θα γίνει ένα κολυμβητήριο το οποίο θα το κάνουμε μόνοι μας. Ένα είναι αυτό. 
 Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι: Κύριε Δήμαρχε, σταματήστε επιτέλους τις 
δικαιολογίες. Έχετε τέσσερα χρόνια Δήμαρχος, πέστε μου ένα έργο που έχετε κάνει. Συνεχώς μας 
λέτε ότι φταίει η Δασική Υπηρεσία, φταίει ο ένας, φταίει η δυσκαμψία της Αποκεντρωμένης... 
Επιτέλους, πέστε μου ένα έργο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο, για να τελειώσουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Δεν νομίζω στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα να κάνουμε 
εγγραφές για πλάκα. Για να κάνουμε εγγραφές... Όλοι γνωρίζουμε ότι αν θα κάνεις μία εγγραφή 
3.300.000, μάλλον λες ότι «έχω τα χρήματα να το χτίσω μάλλον», αυτό λες, δεν λες κάτι άλλο. Γι’ 
αυτό κάνεις και την εγγραφή. 
 Δεύτερον. Τα έργα είναι 187 που έχουν γίνει, θα σας τα στείλουν αύριο οι συνεργάτες μου, 
είναι προμήθειες, μελέτες και έργα που έχουν γίνει. Θέλετε ν’ αρχίσω να μετράω τώρα; Αν θέλετε, να 
ξεκινήσω. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, γιατί [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου δίνετε τον χρόνο; Μου δίνετε τον χρόνο; 
ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σέβομαι τους δημότες που είναι από κάτω και έχουν έρθει για πολύ σημαντικά θέματα, 
για να κάνουμε... Αλλά θα το κάνω την επόμενη φορά που δεν θα ’χει κόσμο, για να μη λέτε ότι το 
κάνουμε και μπροστά στον κόσμο, έτσι; Όποτε δεν θα ’χει κόσμο, θα ζητήσω 10 λεπτά χρόνο απ’ το 
Προεδρείο, για ν’ αρχίσω να σας απαριθμώ όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Θα πάμε λοιπόν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το πρώτο... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Άμα είναι να βάζετε λεφτά, κύριε Δήμαρχε [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ. Μην μιλάτε σας παρακαλώ, μη 
μιλάτε. 
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ΘΕΜΑ 1ο 
 
Επικύρωση πρακτικών τών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 

• πρακτικό υπ’ αριθ. 03/2018 
• πρακτικό υπ’ αριθ. 04/2018 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1ο θέμα λοιπόν. "Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου". 
 Για το πρακτικό υπ’ αριθ. 3/2018 υπάρχουν ερωτήσεις, διαφωνίες, παρατηρήσεις; Ωραία. 
 Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο πρακτικό. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος 
Στάππας, ο κύριος Ζήκας και η κυρία Πολυκαλά. 
 Για το 4ο πρακτικό του 2018 ισχύουν τα ίδια; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» λοιπόν ο κύριος Στάππας, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Κεχρής, 
ο κύριος Τίγκας και η κυρία Πολυκαλά. 
 Συνεπώς το 1ο θέμα, "Επικύρωση πρακτικών τών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 
πρακτικό υπ’ αριθ. 03/2018 και πρακτικό υπ’ αριθ. 04/2018", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Έγκριση της μελέτης για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο 
Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα εισέλθουμε στο 2ο θέμα: "Έγκριση της μελέτης για την προώθηση της Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης της 
Ποιότητας Ζωής 11/2018". 
 Θα ζητήσω 2 λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί η αίθουσα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας πούμε την εισήγηση πρώτα, και μετά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Την εισήγηση λοιπόν θα κάνει από τη διοίκηση η Αντιδήμαρχος κυρία 
Αρβανίτη. 
 Κυρία Αρβανίτη, έχετε τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Καλησπέρα και από μένα. 
 Η παρούσα εισήγηση αφορά στην έγκριση της μελέτης για την προώθηση Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. Η εκπόνησή της ξεκίνησε το έτος 2016, καθώς ο 
Δήμος Παπάγου - Χολαργού έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 
προώθησε την υλοποίηση της παρούσας μελέτης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας της 
αστικής περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και 
μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα στην ίδια την αστική περιοχή του Δήμου είτε αφορά 
σε διερχόμενη κίνηση από το οδικό δίκτυο του Δήμου. 
 Η μελέτη υπογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία και εκπονήθηκε με την υποστήριξη των 
τεχνικών συμβούλων της εταιρείας "ΝΑΜΑ", σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2195/27-1-
2016 υπογραφείσα σύμβαση. 
 Η μελέτη έχει ως στόχο την οργάνωση του πλαισίου στο οποίο η δημοτική Αρχή θα κινηθεί 
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στη διάρκεια των επόμενων ετών για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις 
των κατοίκων, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού 
περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού συστήματος. Ενός συστήματος που στο επίκεντρο θέτει τον 
μετακινούμενο πολίτη και όχι τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων, ακόμα και στις περιπτώσεις 
που οι δύο αυτές έννοιες τείνουν να συμπίπτουν. Με τον τρόπο αυτό η έννοια της κινητικότητας 
αντικαθίσταται με την έννοια της προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την ανθρωποκεντρική 
διάσταση των παρεμβάσεων που θα σχεδιαστούν. 
 Στο πλαίσιο της σύγχρονης τάσης σχεδιασμού των μεταφορικών συστημάτων με σκοπό την 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταφορικών υπηρεσιών, η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην κατεύθυνση 
των βασικών στρατηγικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Πράσινη Βίβλος για την Αστική 
Κινητικότητα», «Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα», «Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές». 
 Τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν: ψηφιακά υπόβαθρα, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τα στοιχεία 
φωτεινής σηματοδότησης, το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, στοιχεία ατυχημάτων, χρήσεις γης, 
πόλοι έλξης όπως τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ, δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά, συγκοινωνιακά, οδικό δίκτυο, στάθμευση, δημόσιες και δημοτικές συγκοινωνίες. 
 Βασική επιδίωξη του Δήμου είναι η παρούσα μελέτη να μπορέσει, στη φάση της υλοποίησης, 
να ενταχθεί σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό, είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σκοπός είναι η εστίαση στην 
αποτύπωση της σημερινής συγκοινωνιακής λειτουργίας στην περιοχή του Δήμου, στον εντοπισμό 
προβλημάτων που απαιτούν τον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπισή τους, καθώς και στην πρόταση ενδεδειγμένων λύσεων που θα προωθούν τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα. 
 Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Ανασκόπηση 
προγενέστερων μελετών, συλλογή και οργάνωση διαθέσιμων στοιχείων. Απογραφή υφιστάμενης 
κατάστασης δικτύου μεταφορών. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.  Ανάπτυξη 
συγκοινωνιακού προτύπου. Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων. Αξιολόγηση προτάσεων. 
Διαδικασία της διαβούλευσης. Οριστικοποίηση τελικής πρότασης. Εξειδίκευση μέτρων και 
επεμβάσεων. 
 Επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν δύο φάσεις κατά την εκπόνηση και σύνταξη της 
μελέτης έτσι ώστε, μέσω της ανοιχτής διαβούλευσης τον 11ο του ’16 στην οποία τέθηκε η μελέτη, 
να δοθεί η δυνατότητα στους δημότες και κατοίκους να ενημερωθούν και να εκθέσουν τις απόψεις 
τους. Όλα τα σχόλια που προέκυψαν καταγράφηκαν και λήφθηκαν υπόψη για τις προτεινόμενες 
λύσεις. 
 Τον Απρίλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης και συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχαν τη δυνατότητα να 
προσέλθουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 
συναντήσεις και συσκέψεις με την Υπηρεσία και την ομάδα συμβούλων τεχνικής υποστήριξης με 
όποιον ενδιαφερόμενο ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά και να εκφράσει τις απόψεις του. 
 Οι επεμβάσεις αφορούν σε 33 σημεία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, τα οποία θα αναφέρω 
επιγραμματικά και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια με προβολή: 

• Περιοχή Άλσους Παπάγου - Αγίας Σκέπης - Σχολείων. Πρόκειται για μονοδρομήσεις και για 
κόμβους, που έχουμε ήδη λάβει απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, και αφορά στην περιοχή 
των σχολείων του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

• Οδικό τμήμα 25ης Μαρτίου. Υπάρχει ένα προσχέδιο, το οποίο διευθετεί τις εμπλεκόμενες 
διασταυρούμενες κινήσεις και φαρδαίνει το πεζοδρόμιο και εγκιβωτίζει τις θέσεις στάθμευσης. 

• Οδικό Τμήμα Ευτέρπης. Πάλι πρόκειται για διευθέτηση των πεζοδιαβάσεων και για 
εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης. 

• Οδικό Τμήμα Χατζηκωνσταντή. Πρόκειται πάλι για μια διευθέτηση πεζοδρομίων και 
δημιουργία ποδηλατόδρομου. 
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• Περιοχή Χατζηκωνσταντή - Μακεδονίας - Λάρνακος. Αφορά στη διευθέτηση της κυκλοφορίας 
του 2ου-3ου Δημοτικού του Παπάγου. 

• Περιοχή Ναυαρίνου - Γρεβενών - Πάτμου. Διευθέτηση σε διασταυρούμενες κινήσεις με 
νησίδες. 

• Κόμβος Μακεδονίας - Αναστάσεως. Πρόκειται για μία διευθέτηση στον χρόνο των φαναριών. 
• Κόμβος 25ης Μαρτίου - Αναστάσεως. Πρόκειται για διευθέτηση που αφορά σε φανάρια και 

νησίδα. 
• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Προτρέπει σε υπερυψωμένες διαβάσεις σε συγκεκριμένα 

σημεία με σκαριφήματα τα οποία περιλαμβάνονται. 
• Περιορισμός διαμπερών κινήσεων, που είναι η προσέγγιση που κάναμε για τη νησίδα που 

βρίσκεται στη λεωφόρο Λαυρίου. 
• Στο Δημαρχείο του Χολαργού μία πεζοδρόμηση τμηματική απαγόρευση διέλευσης οχημάτων 

κάθε Κυριακή. 
• Περιοχή Υμηττού - Ναυαρίνου. Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα συζητηθεί εκτενέστατα. 
• Οδικό τμήμα Αναστάσεως μεταξύ οδών Μακεδονίας... 
• Περιοχή Σαρανταπόρου και Ξανθίππου, σε τμήμα αυτού. Το έχουμε ήδη συζητήσει και πάρει 

απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
• Οδικό τμήμα Νευροκοπίου - Ζακυνθινού. Ήδη έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή πρόκειται να γίνει μελέτη. 
• Κόμβος Πίνδου - Αργυροκάστρου - Ελλησπόντου. Πρόκειται για μία διευθέτηση των 

διασταυρούμενων κινήσεων με κυκλικό κόμβο. 
• Κόμβος Ναυαρίνου - Ανατολής. Πάλι διευθέτηση με δύο κόμβους. 
• Κόμβος Αργυροκάστρου - Μπλέσσα. Διευθέτηση με κυκλικό κόμβο. 
• Κόμβος Μονής Κύκκου - Πίνδου. Ήδη έχουμε λάβει απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο. 
• Παράδρομος Λεωφόρου Μεσογείων, όπου εξετάζονται πιθανά σενάρια. 
• Σύνδεση Δημοτικού Γυμναστηρίου. 
• Κόμβος Λεωφόρου Μεσογείων - Κύπρου. Φανάρι, τοποθέτηση bollar και απαγόρευση 

στάθμευσης για το 1ο Οικοδομικό Τετράγωνο. 
• Για τη διαχείριση στάθμευσης επίσης έχει γίνει προσέγγιση. 
• Για τις δημοτικές λεωφορειακές γραμμές έχει γίνει προσέγγιση. Για τις λεωφορειακές γραμμές 

του ΟΣΥ έχει γίνει προσέγγιση. 
• Δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, έχει γίνει πρόταση. 
• Αναπλάσεις οδικών τμημάτων. 
• Για τον κόμβο της Αγίας Τριάδος, Κωνσταντινουπόλεως και Φανερωμένης έχουμε ήδη λάβει 

απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο. 
• Για τον κόμβο Δογαροπούλου - Ρέππα προβλέπεται μονοδρόμηση. 
• Για την οδό Αγαμέμνονος προβλέπεται ήπιας κυκλοφορίας δρόμος με εγκιβωτισμένες τις 

θέσεις στάθμευσης. 
• Για τον κόμβο της Περικλέους, 25ης Μαρτίου και Ευριπίδου, διαπλάτυνση και [διαβάσεις] και 

εγκιβωτισμένες θέσεις. 
• Για τις σηματοδοτούμενες πεζοδιαβάσεις της Εθνικής Αμύνης και Ανατολικής Ρωμυλίας. 
• Όπως επίσης και 17ης Νοεμβρίου και πλατείας Κύπρου. 
• Και Ναυαρίνου, στο ύψος της παιδικής χαράς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθαν ο κύριος Τούτουζας και η κυρία Φασούλη. 
 
 Και για τους δημότες κατοίκους ή εκπροσώπους φορέων, να ξέρετε ότι στο τέλος θα 
μπορέσετε να μιλήσετε με κάποιους εκπροσώπους σας. Η μέγιστη διάρκεια ομιλιών είναι 8 λεπτά 
συνολικά, εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει η δυνατότητα να ακουστεί ό,τι έχετε να πείτε πάνω σε 
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αυτό το θέμα. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, αφού θα γίνει η παρουσίαση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα γίνει λοιπόν... Δεν ξέρω τα ονόματα μόνο, θα γίνει συνοπτική παρουσίαση 
από το μελετητή. 
...... : Από τον κύριο Παπαδάκο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Παπαδάκος, λοιπόν, ωραία. Για 2 λεπτά αναστολή των εργασιών, 
προκειμένου να διαμορφώσουμε την αίθουσα. 
(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...να παρακολουθήσουμε τη μελέτη, ώστε να μπορείτε μετά και να τοποθετηθείτε 
πάνω σε αυτήν. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Όποιοι θέλουν να λύσουν κάποια θέματα που τους 
απασχολούν, μπορούν να βγουν και έξω. Μήπως δεν έχω γίνει κατανοητός εις την ελληνικήν; Σας 
παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. 
 Παρακαλώ, ελάτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ): ... αρχών βιώσιμης κινητικότητας, με την εξασφάλιση κατά το 
δυνατόν προσβασιμότητας σε όσους περισσότερους χρήστες, με κύρια εστίαση στους πεζούς. 
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, που πάρα πολλές θέσεις είναι προβληματικές και έχουν 
αποδεδειγμένα ατυχήματα. Μείωση της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας από την 
κυκλοφορία, μέσα από τη στροφή σε πιο φιλικούς τρόπους μετακίνησης. Αύξηση 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μεταφορών, βελτιστοποίηση δηλαδή της λειτουργίας 
μέσα από μείωση καθυστερήσεων σε σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις και βελτίωση βέβαια της 
αποδοτικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών. Και βελτίωση ελκυστικότητας και ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος. 
 Οι εργασίες που έγιναν, να τις πούμε συνοπτικά: Ξεκινήσαμε από μία επισκόπηση των 
προηγούμενων μελετών, που υπήρχαν και για τον Χολαργό και για τον Παπάγο. 
...... : Δεν βλέπουμε τίποτα. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Είναι το φως [...]. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Είναι αυτά που σας λέω. Αυτές οι διαφάνειες ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, 
σε κάποιες επόμενες που φαίνονται παρεμβάσεις μπορεί να σταθούμε και να υπάρχει καλύτερο 
contrast, ας ελπίσουμε. 
 Έγινε μία εκτενής συλλογή στοιχείων, και διαθέσιμων στοιχείων που πήραμε από Υπηρεσίες 
(από το Υπουργείο, από την Περιφέρεια, από τον Δήμο, από την Τροχαία) σε σχέση με ατυχήματα, 
σε σχέση με προγράμματα σηματοδότησης, σε σχέση με προγραμματισμένες επεμβάσεις, σε σχέση 
με κυκλοφοριακούς φόρτους, αλλά κάναμε κι εμείς μία μεγάλη κινητοποίηση για να έχουμε 
πρόσφατα στοιχεία, τα οποία χρειάζονταν για να έχουμε ένα αξιόπιστο υπόβαθρο για όλες τις 
έρευνες και αναλύσεις που έγιναν. Έγιναν λοιπόν κυκλοφοριακές μετρήσεις, μετρήσεις [τρεχουσών], 
έγιναν αυτοψίες σε θέσεις με προβληματική λειτουργία ή σε θέσεις που υπήρχαν ατυχήματα, ή σε 
θέσεις που μας υποδείχθηκε από την Τροχαία ότι είναι επικίνδυνες, και από την Τεχνική Υπηρεσία, 
ακόμα και αν δεν είχαν βγάλει αποδεδειγμένα ατυχήματα που να έχουν καταγραφεί στατιστικά. 
 Όλα αυτά έγιναν για ποιο λόγο: Για να αναλυθούν με χρήση ενός κατάλληλου λογισμικού, να 
φτιαχτεί ένα συγκοινωνιακό μοντέλο, το οποίο είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, και κάθε λύση που θα 
προτεινόταν στη συνέχεια να μπορούσε να αξιολογηθεί με το μοντέλο αυτό, ώστε να έχουμε 
μετρήσιμα αποτελέσματα και όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Η διαδικασία βέβαια είχε και πολλή 
συζήτηση, πολύ μεγάλη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και μέσα από τις διαβουλεύσεις που 
έγιναν στη συνέχεια, ούτως ώστε να εντοπιστούν προβλήματα, τα οποία οι κάτοικοι προφανώς ή οι 
Υπηρεσίες τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. 
 Διαμορφώθηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, αυτές πέρασαν από μία 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, παρουσιάστηκαν όλες οι εναλλακτικές, τα αποτελέσματα, η 
επίδοση και η απόδοση κάθε λύσης, αριθμητική αλλά και ποιοτική. Υπήρξαν σχόλια, είτε γραπτά είτε 
μέσα από την ηλεκτρονική διαβούλευση που έγινε παράλληλα. Δηλαδή για ένα διάστημα αρκετά 
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μεγάλο, αρκετών μηνών νομίζω, υπήρχε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου όλη η μελέτη 
αναλυτικά, όλοι οι χάρτες, όλα τα σχέδια, όλες οι μετρήσεις, όλες οι εκθέσεις, και υπήρχαν αρκετές 
απαντήσεις δημοτών, που ζητούσαν, διατύπωναν τα προβλήματά τους, τους προβληματισμούς τους, 
τις αιτήσεις τους, πέρα από τα αιτήματα τα οποία πήραμε από την Τεχνική Υπηρεσία των τελευταίων 
ετών. Και αξιολογήθηκαν όλα αυτά, μπήκαν πολλά απ’ αυτά στη διαδικασία της ανάλυσης, όπως 
είπαμε νωρίτερα, με το κατάλληλο λογισμικό. Με αυτό τον τρόπο οριστικοποιήθηκε η πρόταση και 
έγινε ιεράρχηση των επεμβάσεων. Η ιεράρχηση έγινε με την έννοια των επεμβάσεων «άμεσης 
αναγκαιότητας» θα λέγαμε και προτεραιότητας, και οι υπόλοιπες επεμβάσεις, οι οποίες προφανώς 
δεν μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια ούτε της παρούσας μελέτης αλλά ούτε και της υλοποίησής 
τους, εφόσον απαιτηθούν αρκετά μεγάλοι υπολογισμοί και πολλοί πόροι. Στα πλαίσια λοιπόν της 
μελέτης, από τις 33 επεμβάσεις έγινε λεπτομερής σχεδιασμός των 10 πρώτων απ’ αυτές, αλλά σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό προσδιορίστηκαν και οι επόμενες 23. 
 Εδώ θα βλέπαμε, αν ήταν καλύτερες οι συνθήκες φωτισμού, τη διαδικασία του εντοπισμού 
των ζητημάτων και των προβλημάτων, και τις προτάσεις, ποιες κατηγορίες ουσιαστικά καλύπτουν οι 
προτάσεις. Στοχεύουν σε καλύτερες συνθήκες κίνησης πεζών, προτάσεις για τη διαχείριση της 
στάθμευσης, για τη βελτίωση της κάλυψης από το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε 
δημοτικής συγκοινωνίας είτε του ΟΑΣΑ (της ΟΣΥ), διαμορφώσεις κόμβων με σκοπό την αναβάθμιση 
της οδικής ασφάλειας, την καλύτερη κίνηση των πεζών αλλά και των οχημάτων, πολλές αναπλάσεις, 
σε βασικούς άξονες, κύρια για την προώθηση, τη διευκόλυνση της κίνησης πεζών, ούτως ώστε να 
κινούνται με ασφάλεια στο δίκτυο και να συνδέονται βασικές χρήσεις γης στον Δήμο (υπηρεσίες, 
αναψυχή, εκπαίδευση), αλλά και μέτρα για την προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (για 
ποδηλατόδρομους που αναφέρθηκαν νωρίτερα) και την αποφυγή όσο γίνεται της χρήσης ι.χ., ούτως 
ώστε να έχουμε βελτίωση στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
 Κάποιες απ’ τις προτάσεις που φαίνονται στο σύνολο του Δήμου –με κάποια χρώματα τα 
οποία φοβάμαι ότι δεν μπορείτε να τα δείτε, εγώ τουλάχιστον δεν τα βλέπω από δω που κάθομαι– 
είναι προτάσεις που έχουν να κάνουν με βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πεζών. Και έχουν να 
κάνουν με διεύρυνση πεζοδρομήσεων, διαχωρισμό οχημάτων και πεζών, σε κάποιες περιπτώσεις 
δρόμων που έχουν πολύ στενό οδόστρωμα έχουμε λειτουργία ενιαίου οδοστρώματος αλλά με πολύ 
χαμηλότερες ταχύτητες, και αναπλάσεις σε άξονες κίνησης πεζών (25ης Μαρτίου και άλλους δρόμους 
που αναφέρθηκαν νωρίτερα). Αυτά φαίνονται με πράσινο, οι διάφορες περιοχές σε όλο τον Δήμο 
που έγιναν αυτού του είδους οι επεμβάσεις. 
 Με μπλε φαίνονται δύο προτάσεις για κατασκευή ποδηλατόδρομου, που είναι στην Ευτέρπης 
και στη Χατζηκωνσταντή, κι εδώ είναι μία ενδεικτική τυπική διατομή, πώς δηλαδή από τη σημερινή 
κατάσταση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τη λειτουργία ενός ποδηλατόδρομου, και να 
βελτιώσουμε την κίνηση των πεζών – θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 
 Πάλι στο σύνολο του Δήμου βλέπουμε τις περιοχές όπου έγιναν πρόσθετες μονοδρομήσεις. 
Γενικά ο Δήμος έχει μονοδρομημένο δίκτυο, εκτός από κάποιες περιοχές που είναι πιο απόμακρες και 
με πολύ χαμηλότερη κυκλοφορία, που δεν έχουν ίσως και τη φυσιολογική και ορθολογική ρυμοτομία 
όπου μία μία μονοδρόμηση θα δημιουργούσε πιο πολλά προβλήματα απʼ ό,τι θα έλυνε, άλλες όμως 
περιοχές χρειάζονταν μονοδρομήσεις. Πολλές απ’ αυτές είχαν προταθεί σε προηγούμενες μελέτες, 
δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αξιολογήθηκαν στα πλαίσια αυτής της μελέτης και προσαρμόστηκαν στις 
ανάγκες τις σημερινές. 
 Και εδώ βλέπουμε, πάλι συμπληρώνοντας τον χάρτη, όπου έχουμε τις πράσινες γραμμές, τις 
μπλε οι ποδηλατόδρομοι, τις κόκκινες οι μονοδρομήσεις, έχουμε τους κόμβους στους οποίους 
γίνονται αρκετά σοβαρές επεμβάσεις. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του κόμβου Παπάγου, Ιωνίας και 
Κύπρου. 
 Η διαβούλευση όπως είπαμε νωρίτερα, οι προκαταρκτικές προτάσεις παρουσιάστηκαν τον 
Νοέμβριο του ’16, κι εδώ ήταν και η εφαρμογή που λέμε ότι οι δημότες μπορούσαν και ηλεκτρονικά 
να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Ενσωματώθηκαν κάποιες απ’ αυτές που κρίθηκαν αξιοποιήσιμες. 
 Στη συνέχεια έγινε η δημόσια συνεδρίαση (δεύτερη λοιπόν δημόσια εκδήλωση) στην 
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Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τον Απρίλιο του ’17, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα των 
προηγούμενων εργασιών, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλες οι παρατηρήσεις που υπήρχαν, οι 
προτάσεις, σχόλια. Έγιναν επιπλέον προτάσεις και παρατηρήσεις, τα οποία λήφθησαν υπόψη στο να 
διαμορφωθούν αυτές οι τελικές 33 προτάσεις. Και όπως είπαμε, η τελική πρόταση-, προφανώς δεν 
έχει κάποιο μαγικό ραβδάκι να λύσει όλα τα προβλήματα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, αλλά 
αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικής, το οποίο στη συνέχεια, με βάση και τον προγραμματισμό των 
επεμβάσεων, μπορεί να υλοποιηθεί σε διάφορες φάσεις, ανάλογα και με τους διαθέσιμους πόρους. 
 Η τελική πρόταση φαίνεται εδώ. Οι 10 αρχικές επεμβάσεις είναι με κόκκινο, οι υπόλοιπες 23 
είναι με πορτοκαλί, το σύνολο των επεμβάσεων λοιπόν στον Δήμο φαίνεται σε αυτό τον χάρτη. 
Αυτές λοιπόν είναι οι αρχικές επεμβάσεις. Δεν θα τις διαβάσουμε επιγραμματικά, γιατί θα τις δούμε 
στη συνέχεια –εφόσον υπάρχει χρόνος υποθέτω– λίγο πιο αναλυτικά. 
 • Ξεκινάμε με την πρώτη, αυτή που είπαμε και νωρίτερα. Η περιοχή του Άλσους Παπάγου - 
Αγίας Σκέπης - Σχολείων. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μία μονοδρόμηση στη λεωφόρο Παπάγου, 
έχουμε μία μονοδρόμηση αντίθετης κατεύθυνσης –αυτή είναι κάθοδος, αυτή είναι άνοδος– στην 
Κύπρου, ούτως ώστε να λειτουργούν σαν ζευγάρια, να επιτύχουμε τελικά αυτή την ήπια λειτουργία 
που είχαν δοθεί και από προηγούμενη επέμβαση αρκετοί πόροι, ούτως ώστε να γίνει εδώ μία 
διαμόρφωση με κυβόλιθους. Που στην πράξη δεν τηρήθηκε από τους οδηγούς, παράνομα λοιπόν 
μπαίνανε βαριά οχήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα της 
Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει καλύτερη κυκλοφοριακή ροή και ένα 
ξεκαθάρισμα των χρήσεων. 
 Επιπλέον η λεωφόρος Παπάγου, με την αυθαίρετη παράνομη στάθμευση και στις δύο 
πλευρές σήμερα, με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται νόμιμες θέσεις στάθμευσης, ούτως ώστε να 
εξυπηρετηθεί η αναψυχή είτε στο πάρκο είτε στις άλλες χρήσεις αναψυχής που υπάρχουν. 
Διαμορφώνονται εδώ, γίνονται προσαρμογές στον κυκλικό κόμβο, αλλά και δημιουργείται ένας 
κυκλικός κόμβος εδώ στο τριγωνικό, ο οποίος ήταν αρκετά προβληματικός, και με τις μονοδρομήσεις 
τώρα προφανώς βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η λειτουργία του. Όπως και εδώ, όπου έχουμε 
πλέον μόνο άνοδο, άρα έχουμε λιγότερες κινήσεις, περισσότερο πράσινο στη σηματοδότηση, για να 
εξυπηρετηθούν οι φόρτοι οι οποίοι θα κινούνται στην περιοχή. 
 • Φεύγοντας από την περιοχή του άλσους Παπάγου, έχουμε το οδικό τμήμα της 25ης 
Μαρτίου, εδώ βλέπουμε ένα τμήμα του. Πρακτικά ξεκινάει από το Δημαρχείο, έρχεται και φτάνει 
μέχρι την Αναστάσεως. Η κεντρική επιλογή είναι να αναβαθμίσουμε τα πεζοδρόμια. Διαπλατύνονται 
τα πεζοδρόμια και έρχεται ο άξονας της οδού πιο σωστά στη μέση, γιατί αυτή τη στιγμή –και 
οδηγώντας το βλέπει κανείς ερχόμενος από το Άλσος, ανεβαίνοντας και φτάνοντας στη διασταύρωση 
με την Υμηττού– η υπόλοιπη οδός 25ης Μαρτίου είναι εντελώς έκκεντρη, βλέπει μια νησίδα στη 
μέση, το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που πηγαίνουν από τον Παπάγο προς τον Χολαργό. Άρα αυτό 
ομαλοποιείται θα λέγαμε. 
 Ταυτόχρονα εξασφαλίζονται θέσεις στάθμευσης, νόμιμης στάθμευσης, σχεδόν ο ίδιος αριθμός 
νόμιμων θέσεων που λειτουργούν και σήμερα εξασφαλίζεται κι εδώ. Όταν λέμε «νόμιμων» εννοούμε 
όχι στάθμευση πάνω στις γωνίες, που απαγορεύεται από τον Κώδικα ούτως ή άλλως. Και βέβαια μια 
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Σε κάποιο σημείο ξηλώνεται η κεντρική νησίδα ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί ωφέλιμος χώρος για τα πεζοδρόμια. Και επανασχεδιάζεται ο κόμβος της 25ης Μαρτίου 
με την Υμηττού, που είχε σοβαρά γεωμετρικά προβλήματα και αδυναμίες, και δυνητικά προβλήματα 
οδικής ασφάλειας. 
 Εδώ βλέπουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον επανασχεδιασμό του κόμβου 25ης Μαρτίου με 
Υμηττού. Σε γκρι είναι οι χώροι της στάθμευσης, οι εσοχές στις οποίες γίνεται πλέον νόμιμα η 
στάθμευση, δημιουργούνται νέες πεζοδιαβάσεις, συντομότερες πεζοδιαβάσεις, δηλαδή οι πεζοί έχουν 
να διασχίσουν πολύ λιγότερα μέτρα στο οδόστρωμα, μέσα από βυθίσεις στα πεζοδρόμια, τα οποία 
επεκτείνονται. Ό,τι βλέπετε με χρώμα είναι ουσιαστικά καινούριο πεζοδρόμιο ή καινούριο μέρος για 
στάθμευση. Η σημερινή κατάσταση είναι το ασπρόμαυρο. Βλέπετε λοιπόν πόσο φαρδύ ήταν το 
οδόστρωμα και βέβαια περιορισμένος ο χώρος κίνησης των πεζών, με όλα τα εμπόδια που υπάρχουν 
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(δέντρα, ιστοί οδοφωτισμού, κουτιά του ΟΤΕ κλπ). Δημιουργείται μία πολύ καλύτερη συνθήκη και 
στο υπόλοιπο κομμάτι μέχρι το Δημαρχείο, κατά μήκος του Άλσους. Ουσιαστικά ενώνεται –και αυτός 
ήταν ο στόχος– ο πόλος του Δημαρχείου και του Άλσους με το αντίστοιχο άλσος του Παπάγου. 
 • Η τρίτη επέμβαση αφορά το οδικό τμήμα της Ευτέρπης. Η Ευτέρπης πάλι ενώνει θα λέγαμε 
την κεντρική περιοχή του Χολαργού με την περιοχή αναψυχής του Άλσους του Παπάγου και τις 
χρήσεις αναψυχής που είναι εκεί. Έχει ένα κυμαινόμενο πλάτος. Ο στόχος ήταν να μπει εκεί 
ποδηλατόδρομος, γιατί και είναι αρκετά επίπεδη η οδός, ούτως ώστε να μπορεί να ενθαρρύνεται η 
κίνηση των ποδηλάτων. Για να είναι ένας ποδηλατόδρομος χρήσιμος και όχι ένας ποδηλατόδρομος 
που ουσιαστικά τον χρησιμοποιούν οι πεζοί και κανένας ποδηλάτης δεν τον επιλέγει. 
 Βλέπουμε λοιπόν δύο επιλογές. Η μία είναι εκεί που δεν έχουμε πλάτος επαρκές για να έχουμε 
ξεχωριστή κίνηση του ποδηλάτου και στάθμευση. Το ποδήλατο μαζί με το ι.χ., σε μια ηπιοποιημένη 
κατάσταση με κυβόλιθο, άρα και τα ι.χ. θα κινούνται με μία ταχύτητα 30 χιλιομέτρων. Εδώ χωράει 
να υπάρχει και στάθμευση, εδώ δεν χωράει να υπάρχει στάθμευση. Σε κάθε περίπτωση όμως 
βλέπουμε ότι διαπλατύνεται το πεζοδρόμιο, το οποίο αποκτά αξιοπρεπείς, ασφαλείς κατά τη γνώμη 
μας διαστάσεις για την άνετη κίνηση των πεζών. 
 • Κάτι αντίστοιχο, απλά σε άλλη θέση, γίνεται και στο οδικό τμήμα της Χατζηκωνσταντή. Η 
Χατζηκωνσταντή έχει κάποια ιδιαιτερότητα, ότι στη μία πλευρά της είναι ο Υμηττός, το βουνό, άρα 
είναι μία περιοχή που, και λόγω πάλι του αναγλύφου –δηλαδή είναι αρκετά οριζόντια– μπορεί να 
αποτελέσει σε αυτή τη φάση ένα δίκτυο ποδηλατόδρομου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 
επεκταθεί, δεν έχει και ζήτημα στάθμευσης ιδιαίτερο. Αυτή λοιπόν είναι η προτεινόμενη διατομή. 
Διαπλατύνουμε και το πεζοδρόμιο στην πλευρά του βουνού, δίνουμε μία δυνατότητα αμφίπλευρου 
ποδηλατόδρομου και κρατάμε μία λωρίδα κυκλοφορίας 3,5 μέτρων, αρκετά επαρκή για την 
εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. 
 • Ταυτόχρονα κάνουμε μονοδρομήσεις στην ευρύτερη περιοχή, κύρια για την εξυπηρέτηση 
των κινήσεων από και προς το σχολείο. Άρα στην περιοχή Χατζηκωνσταντή - Μακεδονίας - Λάρνακος 
γίνονται μονοδρομήσεις, με έναν τρόπο ούτως ώστε να ξεχωρίζουν οι κινήσεις αυτών που θέλουν να 
πάνε στο σχολείο για ν’ αφήσουν το παιδί τους ή να παραλάβουν το παιδί τους, από τις κινήσεις των 
κατοίκων, που θέλουν να κινηθούν είτε προσερχόμενοι είτε αποχωρώντας από τις κατοικίες τους για 
την εργασία τους. 
 • Αντίστοιχες μονοδρομήσεις... Εδώ ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή η 
περιοχή Ναυαρίνου - Γρεβενών - Πάτμου είχε από μία προηγούμενη μελέτη, πάνω από μία δεκαετία 
νομίζω πριν, είχαν προταθεί μονοδρομήσεις, οι οποίες για κάποιους λόγους δεν εφαρμόστηκαν. Τις 
εξετάσαμε εκ νέου, είδαμε και τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, προτείναμε λοιπόν ένα 
δίκτυο μονοδρόμων στην περιοχή, το οποίο προφανές είναι ότι βελτιώνει την οδική ασφάλεια, όταν 
μιλάμε για στενούς δρόμους όπου προϋπάρχει και παρκάρισμα και πολλές φορές με αυξημένη 
κυκλοφορία δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν αμφίδρομες κινήσεις. 
 • Το επόμενο σημείο, η επόμενη θέση, είναι ο κόμβος Μακεδονίας - Αναστάσεως. Είναι ένας 
κόμβος με αρκετά προβλήματα καθυστερήσεων, ειδικά προφανώς στην πρωινή και τη μεσημβρινή 
αιχμή, εφόσον είναι η πρώτη σηματοδοτούμενη διασταύρωση στην προσέγγιση της δυτικής 
περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα σηματοδότησης έτσι ενδεικτικά, 
δηλαδή οι διάφορες κινήσεις, τα φανάρια της οδικής κυκλοφορίας, τα φανάρια των πεζών, πότε 
έχουν πράσινο, πότε έχουν κόκκινο και πώς αυτά εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσα σε έναν κύκλο 90 
δευτερολέπτων. Κάναμε λοιπόν βελτιώσεις σε σχέση με τη σημερινή σηματοδότηση, ούτως ώστε να 
πετύχουμε μία μείωση καθυστερήσεων γύρω στο 17% το πρωί και πάνω από 35 (κοντά στο 40%) 
στη μεσημεριανή αιχμή. 
 • Πάλι ένας άλλος ιδιαίτερα προβληματικός κόμβος, όπου έχει στοιχεία κορεσμού τις ώρες 
αιχμής, είναι ο κόμβος 25ης Μαρτίου με Αναστάσεως. Και εδώ έγινε μία σημαντική βελτίωση στα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε ο κόμβος ουσιαστικά να 
συγκεντρωθεί σε ένα μικρότερο τμήμα από όλη αυτή την περιοχή που είναι σήμερα. Αυτό είναι 
προφανές ότι εξυπηρετεί και τις κινήσεις των πεζών, που έχουν να διασχίσουν μικρότερες 
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αποστάσεις, και τις κινήσεις των οχημάτων, γιατί έχουμε λιγότερους χαμένους χρόνους από τη 
σηματοδότηση, το πρόγραμμα σαν αυτό που είδαμε νωρίτερα. Κρατάμε ταυτόχρονα τη σημερινή 
λειτουργία της κίνησης, που έχουμε την έξοδο ας πούμε στην 25ης Μαρτίου από το Άλσος Παπάγου, 
με μία μορφή ήπιας κυκλοφορίας, όπου εξασφαλίζουμε τις ίδιες θέσεις στάθμευσης, απλά ο 
σηματοδοτούμενος κόμβος πλέον μεταφέρεται εδώ, είναι μία οδός διπλής κατεύθυνσης, και η 
σημερινή σηματοδοτούμενη διασταύρωση είναι μία κίνηση μέσα σε ήπια κυκλοφορία με δεξιά 
στροφή για είσοδο στην Αναστάσεως. 
 • Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
είναι είτε οι διαμορφώσεις υπερυψωμένων διασταυρώσεων... Δηλαδή, βλέπετε εδώ, η προσέγγιση σε 
μία διασταύρωση-, εδώ υπάρχει μία ράμπα, στην οποία ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα ούτως ώστε να 
κόψουν ταχύτητα, προσερχόμενοι από τη μία ή απ’ την άλλη κατεύθυνση. Όταν πλέον γίνει αυτό 
οριζόντιο και [έρχεται] σχεδόν στο ύψος του πεζοδρομίου, έχουμε την πεζοδιάβαση. Και το κεντρικό 
σημείο της διασταύρωσης με πολύ καλύτερη ορατότητα, και βέβαια συνθήκες μειωμένης ταχύτητας, 
και λόγω της υπερύψωσης αλλά και λόγω του υλικού το οποίο θα τοποθετηθεί εδώ, με όλη τη 
σήμανση βέβαια την προειδοποιητική ότι υπάρχει αυτή η διάταξη εδώ πέρα. 
 Αυτές είναι οι περιοχές, οι κόμβοι στους οποίους μία τέτοια διαμόρφωση επιτρέπεται, με βάση 
ένα ΦΕΚ το οποίο έχει βγει εδώ κα τέσσερα χρόνια, που δυστυχώς-, από το Υπουργείο Υποδομών, το 
οποίο φέρνει πολύ σοβαρούς περιορισμούς στην εκτενέστερη εφαρμογή αυτής της πρακτικής των 
υπερυψωμένων διασταυρώσεων, που και στο εξωτερικό είναι μία πολύ πετυχημένη λύση. Οι 
συνθήκες λοιπόν που φέρνει είναι να υπάρχει μία οριζόντια επιφάνεια –δηλαδή σε ανωφέρειες, 
κατωφέρειες δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν τέτοιου είδους διατάξεις–, να μη διέρχονται μέσα 
μαζικής μεταφοράς, και ενισχύονται οι διατάξεις αυτές όταν είναι κοντά σε σχολεία. 
 Εκεί λοιπόν που δεν μπορούμε να κάνουμε υπερυψωμένες διασταυρώσεις, κάνουμε άλλες, 
νόμιμες πάλι –με βάση αυτό το ΦΕΚ– διατάξεις για τη μείωση της ταχύτητας σε αυτές τις θέσεις, με 
αυτή τη μορφή. Δηλαδή σαν οριζοντιογραφία είναι το ίδιο πράγμα, το μόνο που λείπει είναι το 
«σαμαράκι», ας το πούμε έτσι, η υπερύψωση δηλαδή που θα φέρει τη διασταύρωση –και κυρίως την 
πεζοδιάβαση, γιατί εκεί είναι η στόχευση, στην κίνηση των πεζών, την ασφαλή κίνηση των πεζών–, 
θα φέρει την πεζοδιάβαση στο ίδιο ύψος με το πεζοδρόμιο. Το οποίο αποθαρρύνει πολύ σοβαρά την 
επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων από την κυκλοφορία. 
 Εδώ μπαίνουν κάποιες προειδοποιητικές διατάξεις, «μάτια γάτας», όπως προβλέπει αυτή η 
νομοθεσία, ούτως ώστε ο οδηγός, πλησιάζοντας εκεί, να ειδοποιείται, είτε με την κατακόρυφη 
σήμανση (που του λέει ότι μπαίνει σε μία τέτοια διαδικασία, κατεβαίνει το όριο, υπάρχει ένα 
εμπόδιο), αλλά να έχει πια και στην αίσθησή του στην οδήγηση μία αρκετά σοβαρή ενόχληση, 
πλησιάζοντας εκεί με μεγάλη ταχύτητα, ούτως ώστε να κόψει. Και μία ακόμα περίπτωση, εδώ είναι 
ένα ευρύτερο τμήμα, στην περιοχή Θεμιστοκλέους και Τήνου, όπου εφαρμόζεται πάλι αυτή η 
πρόταση της διάταξης για μείωση ταχύτητας. 
 • Η δέκατη επέμβαση σχετίζεται με τη συζήτηση που υποθέτω θα ακολουθήσει και έχει να 
κάνει με τη διαδρομή Τρικάλων - Γραβιάς - Νεαπόλεως - Ναυαρίνου - Υμηττού. Όπως είπαμε, μετά 
την πρώτη διαβούλευση και μετά και τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έγιναν 
αρκετές παρεμβάσεις από κατοίκους, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας κάτι που το είχαμε δει κι εμείς 
και το ’χαμε μετρήσει: σοβαρό πρόβλημα κυκλοφορίας, αυξημένη κυκλοφορία. Γιατί πρόβλημα 
ταχυτήτων όταν είναι αυξημένη κυκλοφορία δεν υπάρχει, πρόβλημα ταχυτήτων υπάρχει όταν η 
κυκλοφορία είναι πολύ αραιή. Άρα σοβαρή φόρτιση, μεγάλη φόρτιση στη διαδρομή αυτή, η οποία 
δημιουργεί σαφέστατα οχλήσεις, ρύπανση, δεν είναι μία ευχάριστη κατάσταση. 
 Έχοντας και την εμπειρία από τη μελέτη της Αγίας Παρασκευής, που είχαμε την ευκαιρία να 
κάνουμε πριν από δέκα χρόνια μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους, όπου η Αγία Παρασκευή από 
την πλευρά της είχε μια άλλη προσέγγιση στη διαδρομή αυτή... Επιμένουμε στην έννοια της 
«διαδρομής». Μπορεί το πρόβλημα να εντοπίζεται για τους κατοίκους του Χολαργού στη Ναυαρίνου 
και την Υμηττού, αλλά ουσιαστικά είναι η διαδρομή η οποία έχει το πρόβλημα. 
 Και η διαδρομή αυτή, εκτός από τοπικές μετακινήσεις, εξυπηρετεί και διαμπερείς κινήσεις. Τις 
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τοπικές μετακινήσεις είναι δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς με απόλυτο τρόπο και να πει «δεν θα 
πηγαίνεις από δω, θα πηγαίνεις από κει». Ξέρουν οι κάτοικοι ποια είναι η καλύτερη διαδρομή, ποιος 
είναι ο πιο άνετος δρόμος, ποιος είναι ο πιο γρήγορος δρόμος, για να φύγουν και να πάνε στον 
προορισμό τους. Οι διαμπερείς μετακινήσεις είναι κάτι το οποίο απαιτεί παραπάνω προσοχή. Βέβαια, 
δεν είναι σωστό και δεν μπορεί, με τη νομοθεσία που υπάρχει, να φτάνει κανείς στις πρακτικές του 
Παλαιού Ψυχικού, που είναι μία πόλη κλειστή για τις διαμπερείς κινήσεις. Που κι εκεί υπάρχουν 
διαδρομές, και όσοι κινούνται από κει τις ξέρουν αυτές τις διαδρομές, άρα πάλι υποφέρουν κάποιοι 
κάτοικοι που είναι στις διαδρομές αυτές, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι είναι μία δύσκολη περιοχή για 
κάποιον που δεν τη γνωρίζει. Λέω ότι με τη νομοθεσία πλέον αυτό δεν επιτρέπεται, διότι οι 
κυκλοφοριακές μελέτες των Δήμων που παλιά εγκρίνονταν με [...] Δημοτικού Συμβουλίου και 
εφαρμόζονταν, περνάνε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (την παλιά Νομαρχία). Και εκεί υπάρχουν 
υπάλληλοι μηχανικοί, οι οποίοι με συγκεκριμένα κριτήρια εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις προτάσεις που 
μπορεί να έχει κάνει ένας μελετητής και να έχει εγκρίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις –κι εμείς γνωρίζουμε και συνάδελφοί μας– όπου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει 
απορρίψει, είτε μεμονωμένες, είτε εκτενέστερες παρεμβάσεις, επειδή έβλεπε ότι κάτι υποκρύπτουν. 
Για παράδειγμα, όταν τρεις δρόμοι στη σειρά είναι μονόδρομοι προς τη μία κατεύθυνση, γιατί δεν 
θέλουμε από τον δρόμο στον οποίον καταλήγουμε να έχουμε είσοδο της κυκλοφορίας, είναι 
προφανές ότι αυτό επιδιώκεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
επιστρέφει πίσω τις μελέτες με σχόλια, λέγοντας ότι «αυτό απορρίπτεται και παρακαλούμε κρατήστε 
μία λογική: μία ν’ ανεβαίνει - μία κατεβαίνει, ούτως ώστε να υπάρχει ένας ορθολογικός σχεδιασμός. 
 Γυρνώντας λοιπόν στη διαδρομή αυτή και ξεκινώντας από την εμπειρία που είχαμε με την 
Αγία Παρασκευή, η Αγία Παρασκευή θεωρεί τον άξονα αυτόν ως έναν άξονα κυκλοφορίας που 
παρακάμπτει το προάστιο και διοχετεύει την κυκλοφορία, ένα μέρος της κυκλοφορίας, στη λεωφόρο 
Λαυρίου, γιατί η προφανής διοχέτευση στη Λαυρίου είναι η λεωφόρος Μεσογείου, είτε θέλει κανείς 
να πάει προς το κέντρο της πόλης είτε θέλει να πάει κανείς προς την Κατεχάκη, την Αλίμου, Καρέα, 
τέλος πάντων να πάει προς Ηλιούπολη και προς τα νότια, η φυσιολογική διαδρομή είναι η 
Μεσογείων. Η εναλλακτική διαδρομή, αυτή που εντοπίσαμε και την ξέρουμε όλοι, Τρικάλων - Γραβιάς 
- Νεαπόλεως - Ναυαρίνου - Υμηττού, στο τμήμα της Αγίας Παρασκευής έχει στη μία πλευρά το 
βουνό, άρα δεν δημιουργεί τόσο σοβαρά προβλήματα γι’ αυτούς. Αποδέχονται λοιπόν τη λειτουργία 
αυτού του άξονα ως έναν άξονα διαμπερούς κίνησης, ακόμα κι αν νιώθουν ότι αυτοί που περνάνε 
δεν είναι δημότες τους, είναι και κάποιοι διερχόμενοι. Όταν όμως αυτό φτάνει στην περιοχή του 
Χολαργού, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι. 
 Οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει, πέραν από κάποιες εναλλακτικές ρυθμίσεις –που μπορούμε 
να τις δούμε στη συνέχεια σε μία άλλη παρουσίαση, αν έχουμε χρόνο–, οι κινήσεις που έχουν γίνει 
και νομίζω ότι εκεί ίσως πρέπει να καταλήξει κανείς είναι οι εξής: Προκειμένου να αποθαρρυνθεί η 
αριστερή στροφή από τη λεωφόρο Λαυρίου –εδώ είναι η λεωφόρος Λαυρίου με κατεύθυνση προς 
τον Σταυρό, και εδώ είναι από τον Σταυρό προς τα κάτω–, εδώ λοιπόν πάρα πολύ μεγάλος φόρτος, 
σχεδόν το 30% του κυκλοφοριακού φόρτου που μπαίνει στην Τρικάλων έρχεται με αριστερή στροφή 
από τη λεωφόρο Λαυρίου. Το υπόλοιπο 70% έρχεται μέσω του Σταυρού, είτε από την Κλεισθένους 
είτε από οπουδήποτε αλλού, με δεξιά στροφή, η οποία επιτρέπεται. Αυτό λοιπόν το 30-35% του 
φόρτου, το οποίο πραγματοποιεί παράνομη αριστερή στροφή, δημιουργεί έναν φόρτο αυτής της 
διαμπερούς κυκλοφορίας, που λέμε ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να την ελέγξουμε. 
 Έγινε λοιπόν μία επικοινωνία, διαμορφώθηκαν κάποιες εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες 
υπεβλήθησαν προς την Περιφέρεια, γιατί ο δρόμος της λεωφόρου Λαυρίου είναι αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας. Ο Δήμος μπορεί να μην είναι γειτονικός Δήμος, έχει όμως –ας το πούμε έτσι– ένα 
έννομο συμφέρον να κάνει αυτές τις προτάσεις. Έκανε λοιπόν αυτές τις προτάσεις, κατατέθηκαν 
στην Περιφέρεια. Η μία πρόταση προέβλεπε το κλείσιμο αυτής της νησίδας, άρα η αριστερή στροφή 
αυτή η παράνομη δεν γίνεται, αλλά δεν γίνεται και η επιτρεπόμενη αριστερή στροφή εξόδου από την 
Τρικάλων προς τη Λαυρίου, με κατεύθυνση τον Σταυρό. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό μειονέκτημα. Η 
μία λοιπόν πρόταση ήταν αυτή. Η δεύτερη πρόταση ήταν, με κάποιες γεωμετρικές επεμβάσεις να 
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αποτρέψουμε, να παρεμποδίσουμε αυτή την κίνηση. Σήμερα το άνοιγμα της νησίδας ξεκινάει από δω 
και σταματάει εδώ. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ χώρο, όχι μόνο να στρίψει κανείς 
αριστερά, αλλά να δημιουργηθεί και ουρά αναμονής, μέχρις ότου να καθαρίσει το ρεύμα αυτό για να 
στρίψουν αυτοί οι άνθρωποι και να μπούνε στην Τρικάλων, οι οποίοι στρίβουν παράνομα. Αυτό να το 
σημειώσουμε. Αυτές οι δύο προτάσεις λοιπόν, που προέκυψαν από τη συνεργασία τη δική μας με την 
Τεχνική Υπηρεσία, υπεβλήθησαν από την Τεχνική Υπηρεσία στην Περιφέρεια. 
 Η Περιφέρεια, ενώ στην αρχή προέκρινε αυτή τη λύση, δηλαδή την παρεμπόδιση της 
αριστερής στροφής και όχι το κλείσιμο της νησίδας... Γιατί έλεγε ότι το κλείσιμο της νησίδας 
παρεμποδίζει και αυτή την κίνηση η οποία σήμερα επιτρέπεται, η οποία θα πρέπει πλέον να 
εξυπηρετείται με μία περιπορεία, να πάνε στον πρώτο σηματοδοτούμενο κόμβο, να κάνουν μία 
αναστροφή, για να γυρίσουν οι άνθρωποι να πάνε προς τον Σταυρό. Έγινε επικοινωνία της 
Περιφέρειας με το Υπουργείο Υποδομών και απʼ ό,τι μάθαμε, εδώ και δύο μήνες, το Υπουργείο 
Υποδομών έχει εκπονήσει μία μελέτη φωτεινής σηματοδότησης, η οποία σε συνδυασμό με αυτή τη 
γεωμετρική παρέμβαση θα ελέγχει με φανάρι αυτή την κίνηση που σήμερα γίνεται με STOP. Άρα 
αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν μία επιτρεπόμενη κίνηση αλλά είναι παρακινδυνευμένη, θα βγαίνουν 
με πράσινο στην αριστερή στροφή, προφανώς και στη δεξιά στροφή, αυτοί οι άνθρωποι εδώ δεν θα 
μπορούν να στρίψουν αριστερά και ομοίως η κίνηση της Λαυρίου προς νότο θα ρυθμίζεται με 
φωτεινή σηματοδότηση. 
 Πηγαίνοντας στις εναλλακτικές που εξετάσαμε, τις οποίες μπορούμε να τις δούμε αναλυτικά 
σε σκαρίφημα και αριθμητικά τα αποτελέσματα που έβγαλαν στην ανάλυση, δεν προκύπτει σε 
επίπεδο περιοχής κάποια βελτίωση. Προκύπτει βελτίωση σε δρόμους. Δηλαδή, αν αντιδρομήσουμε τη 
Μακεδονίας ή αντιδρομήσουμε την Υμηττού ή ανοίξουμε την Πίνδου, συνολικά η περιοχή εκείνη δεν 
ελαφρύνεται κυκλοφοριακά. Πηγαίνει ο φόρτος από τον έναν δρόμο στον άλλον, άρα το πρόβλημα 
μετατίθεται. Ακόμα και η έννοια της κατανομής του προβλήματος ούτως ώστε να επιβαρύνει 
περισσότερους δρόμους με δικαιότερο τρόπο, στην πράξη δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να 
έχουμε έναν τροχονόμο σε τρεις-τέσσερις διασταυρώσεις και κάθε τρία οχήματα τους μεν να τους 
δρομολογεί προς τα δω, τους άλλους να τους δρομολογεί προς τα κει και τους άλλους να τους 
δρομολογεί προς μία άλλη κατεύθυνση ούτως ώστε να ισομοιραστεί αυτή η ενόχληση, άρα τρεις ή 
τέσσερις διαδρομές να μοιράσουν έναν φόρτο που σήμερα είναι σε μία ή σε μιάμιση διαδρομή. 
 Πιστεύουμε λοιπόν, δεδομένου ότι δεν βρήκαμε κάποια θεαματική βελτίωση, απλά μία 
μεταφορά του προβλήματος από δω και από κει, δεδομένου ότι υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η 
κινητοποίηση της Περιφέρειας και του Υπουργείου, που προτίθενται να κάνουν ένα έργο στην 
περιοχή, αφού γίνει το έργο και αφού αρχίσει να λειτουργεί και βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί σωστά, 
να γίνουν συγκεκριμένες έρευνες του κυκλοφοριακού φόρτου που θα χρησιμοποιεί τον κόμβο αυτόν 
με εκείνες τις συνθήκες λειτουργίας, αλλά και του κυκλοφοριακού φόρτου που θα φτάνει στη 
Νεαπόλεως, ή αυτού που θα φτάνει στη Ναυαρίνου, ή αυτού που θα φτάνει στην Υμηττού και την 
Εθνικής Αμύνης –γιατί αυτός ο φόρτος αλλάζει βέβαια από διαδρομή σε διαδρομή– και εκτός από τις 
μετρήσεις κυκλοφορίας να γίνουν πλέον και συνεντεύξεις στα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε εκεί, 
ούτως ώστε να δούμε τι ποσοστό από τον κυκλοφοριακό φόρτο είναι διαμπερής κίνηση και τι είναι 
κίνηση των δημοτών της Αγίας Παρασκευής, που συνεχίζουν μέσω Χολαργού  - Παπάγου για να 
βγουν στον προορισμό τους ή των δημοτών του Χολαργού, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη 
διαδρομή για να κατευθυνθούν μέσω της Εθνικής Αμύνης είτε προς τη Μεσογείων είτε προς την 
Κατεχάκη είτε όπου είναι ο προορισμός τους. 
 Αυτή είναι η πρότασή μας, μπορούμε να δούμε και το ιστορικό των αναλύσεων που έχουν 
γίνει, για να το δούμε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι δεν προκύπτει κάποια βελτίωση συνολική 
στην περιοχή, προκύπτει μία μετατόπιση του προβλήματος βελτιώνοντας έναν κόμβο, έναν άξονα, 
και χειροτερεύοντας έναν άλλον. 
 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των 10 αρχικών επεμβάσεων, εδώ είναι οι υπόλοιπες, είναι 
από τις 11... 13, τις οποίες πολύ συνοπτικά μπορούμε να δούμε. Είναι αυτές που ειπώθηκαν 
νωρίτερα και από την Αντιδήμαρχο. 
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 • Στο Δημαρχείο του Χολαργού. Εδώ είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή η περιοχή 
Υμηττού - Ναυαρίνου και συνοπτικά όλα αυτά που σας είπα είναι έτσι με κάποια λόγια. 
 • Το τμήμα Αναστάσεως μεταξύ της Μακεδονίας και της περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού. 
 • Η Σαρανταπόρου - Ξανθίππου. 
 • Η Νευροκοπίου - Ζακυνθινού, που είναι μία μελέτη η οποία εξελίσσεται για να γίνει μία ήπια 
κατάσταση λειτουργίας εκεί. 
 • Η Πίνδου - Αργυροκάστρου - Ελλησπόντου, αυτή η συμβολή 5-6 ρευμάτων κυκλοφορίας σε 
έναν έτσι αχανή κόμβο να νοικοκυρευτεί και να λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. 
 • Ο κόμβος Ναυαρίνου - Ανατολής, με γεωμετρικές επεμβάσεις. 
 • Ο κόμβος Αργυροκάστρου - Μπλέσσα, όπου πάλι έχουν γίνει δύο προτάσεις, η μία είναι για 
έναν κυκλικό κόμβο, η άλλη είναι για έναν κόμβο τύπου «Τ» με νησίδες. 
 • Η Μονής Κύκκου, που ήδη απʼ ό,τι μάθαμε έχει εφαρμοστεί. 
 • Το μεγάλο θέμα του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων, όπου έχουν γίνει εναλλακτικές 
διαμορφώσεις και θα πρέπει προφανώς αυτό να συνδυαστεί με μία ανάπλαση αρχιτεκτονική του 
χώρου. Την κυκλοφοριακή λειτουργία νομίζω την έχουμε εξαντλήσει, το πώς θα μπορούσε να γίνει. 
 • Αυτό που είπαμε, η βελτίωση συνθηκών κίνησης των πεζών επί της οδού Κεφαλληνίας, 
ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την ασφαλέστερη πρόσβαση προς το δημοτικό γυμναστήριο το 
κλειστό. 
 • Ο κόμβος της Μεσογείων με την Κύπρου, που κάθε πρωί δημιουργείται πολύ μεγάλο 
μποτιλιάρισμα, με βελτίωση και της φωτεινής σηματοδότησης αλλά και καλύτερη βελτίωση της 
στάθμευσης μπορεί να λειτουργεί με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. 
 • Η ελεγχόμενη στάθμευση στις κεντρικές περιοχές του Δήμου που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα. Και όταν λέμε «ελεγχόμενη στάθμευση», δεν σημαίνει στάθμευση με πληρωμή 
υποχρεωτικά, σημαίνει εξασφάλιση θέσεων για τους κατοίκους, ώστε εκεί να παρκάρουν οι κάτοικοι 
και όχι οι επισκέπτες, και στις θέσεις των επισκεπτών στάθμευση με έναν οργανωμένο τρόπο, όχι 
παράνομα, όχι πάνω στα πεζοδρόμια, με ή όχι κάποιο αντίτιμο οικονομικό. 
 • Και βέβαια η δημοτική συγκοινωνία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε μιλάμε για δημοτικές 
λεωφορειακές γραμμές είτε για λεωφορειακές γραμμές της ΟΣΥ, όπου έχουν γίνει συγκεκριμένες 
προτάσεις για βελτιώσεις. 
 • Η δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας. Προτείνουμε να γίνουν ζώνες 30 χιλιομέτρων, 
πιλοτικά, σε κάποιες ευαίσθητες περιοχές, κυρίως σε περιοχές κοντά από σχολεία, ούτως ώστε να 
υπάρχει μία σήμανση, να γνωρίζει κανείς μπαίνοντας σε αυτή την περιοχή ότι κάτι διαφορετικό 
συμβαίνει εδώ, και όσο κινείται μέσα σε αυτή την περιοχή. 
 • Αναπλάσεις οδικών τμημάτων, όπως αυτά που είπαμε νωρίτερα. 
 • Ο κόμβος της Αγίας Τριάδος Κωνσταντινουπόλεως Φανερωμένης, όπου πάλι έχουν 
σχεδιαστεί και μελετηθεί κυκλοφοριακές μετρήσεις. 
 • Ο κόμβος Δογαδοπούλου - Ρέππα. 
 • Η Αγαμέμνονος. 
 • Ο κόμβος που είπαμε νωρίτερα στο Δημαρχείο, στην Περικλέους με 25ης Μαρτίου και 
Ευριπίδου. 
 • Και μία σηματοδοτούμενη πεζοδιάβαση στην Εθνικής Αμύνης. 
 Αυτά μπορούμε αν θέλετε, εκτός από τη συνοπτική αναφορά τους, να τα δούμε σε λίγο 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με κάποιο σχέδιο ή με κάποιες πιο αναλυτικές περιγραφές. 
 Άρα από την πλευρά μου, κύριε Πρόεδρε, έχω τελειώσει, δεν ξέρω πώς θέλετε να 
προχωρήσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 2 λεπτά, μέχρι να διαμορφωθεί εκ νέου η αίθουσα, αναστολή των 
εργασιών. 
(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Ωραία, να κάνουμε έτσι τη 
διαδικασία. 
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 Λοιπόν, θα παρακαλέσω για διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ζήκας, ο 
κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Ανυφαντής. 
 
 Ερωτήσεις λοιπόν. Πρώτα ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, εάν ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οφείλω να ομολογήσω 
ότι δεν λύθηκαν απορίες που είχα στο μυαλό μου. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι και σε ορισμένα 
σημεία απογοητεύτηκα. Και θα είμαι σαφής. 
 Για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, θα πρέπει να πούμε εδώ μέσα ότι το πλακόστρωτο 
της οδού Κύπρου χάλασε πράγματι διότι περνάνε βαρέα οχήματα, αλλά δεν φταίνε οι οδηγοί, φταίει 
η δημοτική Αρχή η οποία δεν εφάρμοσε τη συμβατική υποχρέωση που έλεγε ότι απαγορεύεται η 
διέλευση βαρέων οχημάτων. Και εξού όλοι εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πήγαμε κατηγορούμενοι για 
τον λόγο αυτόν. Άρα δεν φταίνε οι οδηγοί, τους οδηγούς τους αφήσαμε να περνάνε. 
...... : Και η κατασκευή. 
ΤΙΓΚΑΣ: Και η κατασκευή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, μόνο θα παρακαλέσω κι εσάς και όλους τους άλλους, είμαστε στη 
διαδικασία των ερωτήσεων. Μετά θα υπάρχουν... 
ΤΙΓΚΑΣ: Είναι εισαγωγικό, κύριε Πρόεδρε, για να...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρχουν και τοποθετήσεις μετά, γι’ αυτό λέω. Κάντε μόνο τις ερωτήσεις. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία, ωραία. 
 Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή πολύ διατυμπανίζουμε τη διαβούλευση... Στην οποία να 
συμπεράνω ότι τα 21 άτομα που συμμετείχαν εκ των οποίων τα 7 είπαν ότι διαφωνούν με τις 
προτεινόμενες λύσεις, τα 10 είπαν ότι είναι αντίθετα και τα άλλα 4 δεν είπαν τίποτε, πλειοψηφικά και 
μόνον αυτοί που συμμετείχαν στη διαβούλευση αρνήθηκαν το σχέδιο. Και εμείς λοιπόν επικαλούμεθα 
ότι έγινε διαβούλευση. Πολύ ωραία. 
 Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω με ποια λογική η σειρά του ποδηλατόδρομου, που προηγείται ενός 
γεγονότος υπαρκτού σήμερα (διότι ο φόρτος των 10.000 αυτοκινήτων που περνάνε είναι μετρήσιμο 
μέγεθος και δεν είναι φιλολογικό), ρωτάω λοιπόν, με ποια λογική προηγείται η δημιουργία του 
ποδηλατόδρομου παραδείγματος χάρη στη Χατζηκωνσταντή και έπεται η κυκλοφορία στη Ναυαρίνου 
Υμηττού Εθνικής Αμύνης; Ένα είναι αυτό. 
 Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή άκουσα τον μελετητή που έλεγε ότι στο 
Ψυχικό, όπου εφαρμόζουν –απ’ ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, απλώς ρωτάω 
τους συγκοινωνιολόγους– μου είπαν ότι εφαρμόζουν τη μέθοδο της περιαγωγής, δηλαδή μετανιώνεις 
την ώρα σου που μπαίνεις εκεί μέσα, διότι δεν βγαίνεις εύκολα –και αναφέρομαι όχι στους 
Ψυχικιώτες που το ξέρουν, σε όλους εμάς που ταλαιπωρούμεθα–, αυτό απαγορεύεται από κάποιον 
νόμο; Δηλαδή παραδείγματος χάρη, εάν πηγαίναμε εμείς –υποθετικό είναι αυτό– και βάζαμε στη 
διασταύρωση Καραολή και Ναυαρίνου, απαγορευτικό και κάναμε μονόδρομο να έρχονται μόνον από 
τη Ναυαρίνου προς Χολαργό, θα μας έλεγε η Αποκεντρωμένη «παιδιά βγάλτε το»; 
 Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, στην τοποθέτησή μου θα πω και άλλα πράγματα, 
αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι με ορισμένα επιχειρήματα που –κατά την άποψή μου και 
συγχωρέστε με για τον όρο που θα πω– ήταν παιδαριώδη, ακούσαμε λύσεις και προτάσεις για ένα 
τόσο σοβαρό θέμα, για το οποίο μάλιστα ο Συνήγορος του Πολίτη, με επιστολή την οποία έστειλε 
στον κύριο Δήμαρχο λέει ότι «αυτό που προτείνετε δεν θα πρέπει να είναι μία λύση, να έχει και 
εναλλακτική λύση, ώστε το Συμβούλιο να αποφασίσει». Αλλά εδώ, όπως ακούσατε, έχει έρθει μία 
λύση για κάθε θέμα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Παπαδάτο, δείξτε τις λύσεις τις τέσσερις που προτείνουμε, γιατί ο κύριος 
συνάδελφος δεν ξέρω αν έχει διαβάσει όλα τα χαρτιά που έχουμε στείλει, αν τα ’χει μελετήσει. 
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Τέσσερις είναι οι λύσεις. Απευθύνεστε για το συγκεκριμένο σημείο. Τέσσερις λύσεις έχουν προταθεί. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] κύριε Δήμαρχε. Να τις ακούσουμε, γιατί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τις ακούσετε. Τις έχετε ξανακούσει εσείς, αλλά να τις ξανακούσετε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμη... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπε ο άνθρωπος, το είπε ο άνθρωπος. 
...... : Τις απορρίπτει τις τρεις και προτείνει μία. 
ΤΙΓΚΑΣ: Τι προτείνει, κύριε Δήμαρχε, όχι πόσες υπάρχουν και τις απορρίπτουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο μελετητής δεν θα πει τι προτείνει, εμείς αποφασίζουμε. Ο μελετητής θα 
παρουσιάσει... 
ΤΙΓΚΑΣ: Προτείνονται τέσσερις δηλαδή εδώ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέσσερις, βέβαια. 
ΤΙΓΚΑΣ: Λοιπόν, να τις ακούσουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τις ακούσετε. Είπε... Θέλετε να σας τις πω; Το είπε ο άνθρωπος και δεν είπε 
κανένας [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καλά, δεν τον μαλώσαμε τον άνθρωπο, να τις ακούσουμε θέλουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Παπαδάτο, παρακαλώ παρουσιάστε και τις τέσσερις λύσεις για τον συγκεκριμένο 
κόμβο. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Είπαμε λοιπόν ότι για την περιοχή αυτή, μετά τη δεύτερη διαβούλευση και τη 
συζήτηση που είχε γίνει, επεξεργαστήκαμε τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις. Αυτές τις συζητήσαμε 
με κατοίκους, ανταλλάξαμε απόψεις. Για μας το συμπέρασμα είναι αυτό εδώ: ότι δεν οδηγούν καμία 
από αυτές τις εναλλακτικές σε βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης στην περιοχή, και γι’ αυτό 
πήγαμε λίγο πιο μακριά και είδαμε την περίπτωση της διαμπερούς κυκλοφορίας. 
 Για να μιλήσουμε και με αριθμούς, που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, ο μέγιστος φόρτος την ώρα 
αιχμής που μετρήθηκε στην Υμηττού, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 790-800 οχήματα. Την 
πρωινή αιχμή, που είναι νομίζω... (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Εγώ σας λέω τι μετρήσαμε 
εμείς. Είναι γύρω στα 800 οχήματα την ώρα αιχμής. 
 Στη διαδρομή που είπαμε, στην Τρικάλων, δηλαδή στην είσοδο της λεωφόρου Λαυρίου, ο 
φόρτος που μετρήσαμε είναι γύρω στα 400 οχήματα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλοι αυτοί που 
μπαίνουν από τη Λαυρίου, φτάνουν και περνάνε μέχρι και την Υμηττού και τη Ναυαρίνου, οι 400 απ’ 
αυτούς –λέμε τώρα μια πολύ απλοϊκή παραδοχή–, οι 400 απ’ αυτούς είναι μακρινοί, εξωτερικοί, οι 
υπόλοιποι 400 είναι κάτοικοι, είτε της Αγίας Παρασκευής είτε και του Χολαργού. 
 Αυτά όμως, για να μη μιλάμε με παραδοχές χονδροειδείς, λέμε... Γι’ αυτό είπα νωρίτερα: 
εφόσον γίνουν οι επεμβάσεις που και η Περιφέρεια ευαισθητοποιήθηκε και το ΥΠΟΜΕΔΙ 
ευαισθητοποιήθηκε και προτείνω να γίνει κάτι, εφόσον λοιπόν κάνουν αυτές τις επεμβάσεις, που 
νομίζουμε ότι θα εξορθολογήσει –δεν μου αρέσει η λέξη «θα στραγγαλίσει», θα εξορθολογήσει τη 
χρήση της Τρικάλων–, να μετρηθούν ξανά και να δούμε είτε αυτές οι εναλλακτικές λύσεις πώς 
διαμορφώνονται είτε και άλλες λύσεις, αν και εφόσον προκύψουν. 
 Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις εναλλακτικές λύσεις που μελετήθηκαν πριν γίνει όλη αυτή η 
διερεύνηση από τη διαμπερή κυκλοφορία. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Αυτή είναι η 
Αναστάσεως, Ναυαρίνου, Υμηττού, Εθνικής Αμύνης. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιο σημείο το μετρήσατε; 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Στους κόμβους, στις διασταυρώσεις. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σε όλες; 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Ναι. Αυτές που βλέπετε εδώ που έχουν τα χρώματα, έχουμε κάνει μετρήσεις 
κυκλοφορίας. Ήταν άνθρωποι το πρωί και μετράγανε για μία ώρα την... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί στη συμβολή Ναυαρίνου και Υμηττού δεν έγινε μέτρηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, έτσι δεν γίνεται να... 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Όχι, Ναυαρίνου και Υμηττού δεν γίνεται, γιατί όλοι έρχονται εδώ πέρα, όλοι έρχονται 
εκεί. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που φτάνουν, που περνάνε την Υμηττού. Αυτούς λοιπόν τους πιάνουμε 
εδώ. 
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...... : (Εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη, Νεαπόλεως και Ναυαρίνου; Γιατί Ναυαρίνου στρίβουν αρκετοί 
δεξιά σε άλλα στενά που επιτρέπεται. 
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ (ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ): (Εκτός μικροφώνου) Μα λέμε ποιοι φτάνουνε πάνω [...]. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Εμάς μας ενδιαφέρει ποιοι φτάνουν στην προβληματική περιοχή. Προφανώς η 
διαδρομή αυτή περνάει από 20 διασταυρώσεις. Εκ των οποίων οι μισές είναι στον Χολαργό, οι άλλες 
μισές στην Αγία Παρασκευή. Δεν κάναμε μετρήσεις και για τις 20 διασταυρώσεις, κάναμε μετρήσεις 
στην περιοχή εκεί που έχουμε το πρόβλημα. Και κυρίως εκεί που έχουμε τη φωτεινή σηματοδότηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρια Παπαδάτο, με συγχωρείτε, θα σας παρακαλέσω να αναφέρετε τις τέσσερις 
εναλλακτικές αυτές που έχετε και τίποτε άλλο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Αν γίνει κάποια άλλη 
ερώτηση, θα επανέλθετε και θα απαντήσετε και σ’ αυτήν. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν είναι η σημερινή κατάσταση. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη. Είναι λάθος αυτό που λέτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Εντάξει, θα το πείτε μετά. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι-όχι, δεν είναι αυτή η Υμηττού. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Δεν είναι αυτή η Υμηττού; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Η από πάνω... 
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτή είναι η Σαρανταπόρου. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη, αυτή είναι η Υμηττού, ναι. Η Σαρανταπόρου ήταν, ναι-ναι, η 
Σαρανταπόρου. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μα γι’ αυτό [...].  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ωραία. Πείτε αυτές τις τέσσερις και μετά να συνεχίσουμε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα δεν το πιάσατε στην Υμηττού. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Το πιάσαμε στη Σαρανταπόρου. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Α! Άρα είναι λάθος η μέτρηση. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Δεν είναι λάθος η μέτρηση. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μα αφού τα μισά αυτοκίνητα [...]. 
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Έγιναν μετρήσεις και στην Υμηττού. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Είναι έναν κόμβο παρακάτω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ όλους σας, σας παρακαλώ. Δηλαδή πώς 
θέλετε να γίνει αυτή η συζήτηση; Πώς θέλετε να γίνει; Βοηθήστε όλοι, προκειμένου και να 
καταλάβουμε όλοι τι γίνεται, και να μας πει το προϊόν της μελέτης, τα συμπεράσματα και να 
μπορέσουμε ν’ αποφασίσουμε. 
 Λοιπόν, ελάτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Επειδή δεν θυμάμαι και τις 400 σελίδες απέξω, η συνάδελφός μου, η κυρία 
Παπατζίκου μου είπε ότι έχουν γίνει μετρήσεις και εδώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν είναι η Υμηττού αυτή. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Αυτή είναι η Υμηττού, αυτή είναι η Υμηττού. Έχουν γίνει μετρήσεις και εδώ, στην 
Υμηττού. Και στη Σαρανταπόρου και στην Υμηττού. 
ΚΕΧΡΗΣ: Αφού η Σαρανταπόρου δεν έχει διαμπερή κυκλοφορία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαρανταπόρου και Εθνικής Αμύνης, ρε Γιάννη. Εθνικής Αμύνης και Σαρανταπόρου 
μετράει. Και μέτρησε και Υμηττού, σου λέει, πίσω. Μέτρησε και τα δύο σημεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. 
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Εθνικής Αμύνης και Υμηττού έγιναν μετρήσεις. Εθνικής Αμύνης 
και η Υμηττού τον χειμώνα είναι γύρω στα 900 οχήματα... 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Λοιπόν. 800 οχήματα μετρήθηκαν εδώ από αυτά, 900 έρχονται από την Υμηττού. 
Άρα οι υπόλοιποι 100 χάνονται και πηγαίνουν από την Υμηττού προς τα κάτω. 
  Αυτοί λοιπόν είναι οι έξι κόμβοι οι οποίοι μετρήθηκαν, κάποιοι που είναι σηματοδοτούμενοι, 
και οι υπόλοιποι όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση. 
 Η πρώτη πρόταση λοιπόν που έγινε είναι: κρατάμε τη λειτουργία έτσι όπως είναι ακριβώς 
σήμερα και βλέπουμε αν μπορούμε, βελτιώνοντας τη σηματοδότηση ή προσθέτοντας 
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σηματοδότηση, να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Με ποσοστό φαίνεται αν έχουμε πετύχει κάποια 
βελτίωση ή όχι. Δηλαδή στο φανάρι της... Πρακτικά στην Αναστάσεως τα πράγματα είναι ίδια, μόνο 
στη διασταύρωση με την 25ης Μαρτίου πετυχαίνουμε μία βελτίωση με τη σηματοδότηση. Βάζοντας 
εδώ μία σηματοδότηση στον κόμβο Εθνικής Αμύνης - Σαρανταπόρου, επειδή έχουμε STOP εκεί, κα 
το STOP δημιουργεί μια ανάσχεση σε όλα τα οχήματα τα οποία περνάνε για να κάνουν αυτή τη 
διαδρομή, άρα σταματάνε εδώ να ελέγξουν το λεωφορείο ή τον όποιον άλλον περνάει... Η 
Σαρανταπόρου έχει 120 οχήματα. Η Εθνικής Αμύνης έχει 800. 900 απ’ αυτά έρχονται από την 
Υμηττού. Άρα οι 800 περιμένουν τους 100. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι λίγο παράλογο. Εκεί 
λοιπόν προτείναμε να μπει μία σηματοδότηση. Βάζοντας σηματοδότηση, θα πετύχουμε μία βελτίωση, 
αν βλέπω καλά, 88% από τη σημερινή κατάσταση. 
 Πάμε στη δεύτερη εναλλακτική. Η δεύτερη εναλλακτική... 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου – θόρυβος στην αίθουσα)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Επί της διαδικασίας, σας παρακαλώ. Λέει ο 
μελετητής... 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν μπορούμε να τη δούμε, δεν είναι [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την έχετε ξαναδεί εσείς, την έχετε ξαναδεί. 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεύτερον, ο κύριος Παπαδάτος, σεβαστός συνάδελφος, μας είπε 
κάτι σήμερα σημαντικό, εμμέσως πλην σαφώς, ότι κάθε [...] δεν είναι η λύση. Δηλαδή δυόμισι 
χρόνια που μελετάμε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, τώρα που τα λέτε δεν... 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Τώρα... 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί δεν με ακούτε; Πείτε μου γιατί δεν με ακούτε. Άλλο θέλω να σας πω, δεν έχω 
κάτι με σας. Θα σας παρακαλέσω όμως μετά, στην τοποθέτησή σας, που θα έρθετε να το πείτε. Γιατί 
έτσι... 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν μπορούμε να [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να με ακούσετε; Γιατί έτσι... Όποιος από εσάς θέλει να μιλήσει, θα πάρει τον 
λόγο. Δεν μπορούμε τώρα να τον ακούσουμε, ούτε να φανεί στα πρακτικά. 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζετε να μιλάτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, τι να σας πω; Θα σας 
παρακαλέσω λοιπόν... 
ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εσείς φωνάξτε πιο δυνατά, για ν’ ακουστείτε περισσότερο. Λοιπόν, σας λέω ότι 
όλοι θα έχετε τον λόγο, θα μιλήσετε μετά και θα πείτε αυτό που θέλετε. Αφήστε τον άνθρωπο... 
Αφήστε τον μελετητή να μας πει και τις τέσσερεις επιλογές, απαντώντας στην ερώτηση του κυρίου 
Τίγκα. 
 Ελάτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Λοιπόν, εδώ είναι η δεύτερη εναλλακτική. Ουσιαστικά τι εξετάσαμε εδώ; Εξετάσαμε 
την περίπτωση αντιδρόμησης της Υμηττού - Ναυαρίνου και αντιδρόμησης της Ανατολής. Άρα όλος 
αυτός ο φόρτος που έρχεται μέσα από τη Νεαπόλεως και τη Ναυαρίνου, να περνάει από την 
Ανατολής, να διοχετεύεται στην Αναστάσεως και μετά να πηγαίνει ο καθένας στον προορισμό του. 
Και η ανάποδη κίνηση, που σήμερα έρχεται από την Ανατολής έτσι, να πηγαίνει μέσα από την 
Υμηττού - Ναυαρίνου με αντιδρόμησή τους. Εδώ βλέπουμε τι πετυχαίνουμε: Πετυχαίνουμε μία πολύ 
σοβαρή επιβάρυνση του κόμβου Ανατολής - Αναστάσεως και μία μικρότερη επιβάρυνση των άλλων 
δύο κόμβων. Εδώ είναι μεγαλύτερη η επιβάρυνση. Αυτός είναι ο κόμβος, ο τελικός κόμβος που 
διοχετεύονται όλες οι κινήσεις, που είναι 25ης Μαρτίου- Αναστάσεως. 
 Η τρίτη πρόταση είχε να κάνει με την αντιδρόμηση της Πίνδου. Ανοίγουμε την Πίνδου, 
επιτρέπουμε όλες τις κινήσεις στον κόμβο Πίνδου και Αναστάσεως, θεωρητικά λοιπόν ο φόρτος όλος 
που πάει από τη διαδρομή την επίμαχη θα πηγαίνει από την Πίνδου - Αναστάσεως και θα 
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εξυπηρετείται από αυτό τον κόμβο. Βασική προϋπόθεση αυτής της λύσης βέβαια είναι ότι θα μπει μία 
ακόμα σηματοδότηση, ένα ακόμα φανάρι σε αυτό τον κόμβο. Και εδώ βλέπουμε, σε σχέση με τη 
σημερινή κατάσταση τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. 
 Μία ακόμα εναλλακτική είναι να ανοίξουμε την Πίνδου αλλά να κατασκευάσουμε μία νησίδα 
επί της Αναστάσεως, η οποία ουσιαστικά θα επιτρέπει μόνο κίνηση δεξιά και αριστερά από τον 
Πίνδου. Ο μεγαλύτερος φόρτος σε αυτή την περίπτωση έρχεται δεξιά. Αριστερά πάνε λίγοι. Άρα, αντί 
να έχουμε τη διαδρομή την επίμαχη, να έχουμε αυτή τη διαδρομή. Αυτή βλέπετε τι επίδοση φέρνει, 
βελτίωση ή επιδείνωση. 
 Και μία ακόμα εναλλακτική: Κρατάμε τη λειτουργία εδώ όπως είναι σήμερα, και εκτρέπουμε 
την κυκλοφορία πριν φτάσει στην Υμηττού μέσω της οδού Κουντουριώτου, την οποία τη 
διοχετεύουμε πλέον να φτάσει στην 25ης Μαρτίου και από κει να διοχετευτεί στους τελικούς 
προορισμούς. Είτε μέσα από τον Παπάγο είτε μέσα από την Εθνικής Αμύνης είτε μέσα από την 
Πίνδου. Και εδώ βλέπετε αντίστοιχα τι επιπτώσεις έχει αυτή η λύση, βελτιώσεις ή επιδεινώσεις. 
 Αυτό είναι λοιπόν που είπαμε νωρίτερα και που, αν έχουμε καλή πρόθεση, νομίζω ότι είναι 
απόλυτα κατανοητό. Δηλαδή, η περιοχή δεν βελτιώνεται με καμία από αυτές τις λύσεις, ή και με 
άλλη λύση. Η περιοχή σαν περιοχή. Εμείς βλέπουμε την περιοχή, δεν βλέπουμε όλο τον Χολαργό, 
βλέπουμε την περιοχή εκείνη την επίμαχη. Η Υμηττού ή η Πίνδου ή η Ναυαρίνου μπορούν να 
βελτιωθούν ή να χειροτερέψουν, αλλά συνολικά η περιοχή δεν βελτιώνεται. Γιατί: γιατί το πρόβλημα 
σε εισαγωγικά της «διαμπερούς κυκλοφορίας», αυτό που κάποιοι τους αρέσει η πρακτική του 
Ψυχικού, δεν αντιμετωπίζεται. 
 Με τη διαδρομή που έχει γίνει μέχρι τώρα και τη συνεργασία με την Περιφέρεια και το 
Υπουργείο, φαίνεται ότι υπάρχει μία αλλαγή στη στάση. Η αλλαγή αυτή εκτιμούμε ότι θα επηρεάσει 
τη διαμπερή κυκλοφορία. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η εφαρμογή, γίνει η λειτουργία της για 
κάποιους μήνες, ούτως ώστε να μάθουν όλοι τις νέες αλλαγές και να καταλήξουν στις διαδρομές 
τους, πρέπει να γίνουν ξανά μετρήσεις, όχι μόνο του φόρτου που θα υπάρχει –που προφανώς θα 
είναι διαφορετικός απʼ ό,τι είναι σήμερα–, αλλά πια και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε οδηγού, 
από πού έρχεται και πού πηγαίνει: αν είναι διερχόμενος, αν είναι κάτοικος Χολαργού, αν είναι 
κάτοικος Αγίας Παρασκευής, αν είναι κάτοικος Πικερμίου, Παιανίας ή οτιδήποτε. Με βάση αυτά τα 
ευρήματα, είτε αυτές οι τέσσερις λύσεις είτε οποιεσδήποτε άλλες λύσεις προταθούν, μπορούν να 
αξιολογηθούν ξανά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαδάτε, εντάξει, απλώς να απαντήσετε μόνο στα ερωτήματα τα οποία είναι 
και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Πολύ ωραία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση, σας παρακαλώ. Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν πήραμε απάντηση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δεν πήρατε; Πέντε προτάσεις... 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι-όχι. Κύριε Δήμαρχε, μην κουράζεστε. Ερώτησα εάν η περιαγωγή στο Ψυχικό 
απαγορεύεται. Γιατί μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι ανάλογο εδώ. Αν απαγορεύεται, σταματάω 
να μιλάω. Αλλά θέλω να το ξέρω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι βασικός οδικός άξονας η Ναυαρίνου. Δεν το ξέρετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα απαντήθηκε. 
 Ο κύριος Ζήκας, παρακαλώ, ερωτήσεις. 
ΖΗΚΑΣ: Κύριε Παπαδάτο, καλησπέρα. Έχω μια σειρά από ερωτήσεις να σας κάνω. 
 Καταρχήν στη συζήτηση της πρώτης φάσης εδώ, αλλά και στη συνάντηση που είχαμε οι 
συνεργάτες σας στο Δημαρχείο Παπάγου, είχα επισημάνει ότι τα στοιχεία του ΟΑΣΑ που είχατε 
καταγράψει, δηλαδή όσον αφορά τη συχνότητα δρομολογίων, αριθμό επιβατικής κίνησης κλπ. δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν τα διασταυρώσατε και αν τα διορθώσατε. Ένα 
ερώτημα είναι αυτό δηλαδή, αν το κάνατε. 
 Το δεύτερο ζήτημα: Δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό, ή είσοδος της διαμπερούς κυκλοφορίας –
γιατί, όπως σωστά επισημάνατε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα– στην Τρικάλων, αν θα μπορούσε 
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παραδείγματος χάρη για δυο βδομάδες, προσωρινά να δοκιμαστεί, κλείνοντας, για να δούμε τι 
επιπτώσεις θα ’χει. Γιατί η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ’χει μικρή διαφοροποίηση. Δηλαδή, σε 
σχέση με τον αριθμό που έχετε καταγράψει, 10.000 οχήματα σχεδόν (9.900) ημερήσια κυκλοφορία 
που μπαίνουν από κει, θα κάνουν την αναστροφή στον κόμβο και θα μπαίνουν αυτοί που θέλουν για 
να αποφύγουν. Κυρίως όσοι πηγαίνουν Άνω Χολαργό, Άνω Παπάγο κλπ. θα το προτιμήσουν, παρά να 
πήξουν στη Μεσογείων. 
 Το τρίτο ερώτημα είναι: Στη διαβούλευση που είχε γίνει εδώ, είχα προτείνει να υπάρξει 
παρέμβαση των δύο Δημάρχων, Αγίας Παρασκευής και Χολαργού, στην Αττική οδό και στο 
Υπουργείο, ώστε να δοθεί ελεύθερη διέλευση στους κατοίκους Αγίας Παρασκευής και Χολαργού από 
την Αττική οδό. Γιατί έτσι μόνο θα φύγει η κυκλοφορία μέσα απ’ την πόλη, μαγικά δεν γίνονται. Η 
σύμβαση της Αττικής οδού έτσι κι αλλιώς λήγει σε μερικά χρόνια, πολύ σύντομα, πάμε για εκλογές, 
άρα έχουν λόγους να προχωρήσουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, ήδη ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι δεν θα 
γίνουν τα διόδια σε κάποιες περιοχές, άρα υπάρχει περιθώριο για να πιεστούν ώστε να δώσουν 
ελεύθερη διακίνηση, με e-pass. Το οποίο δεν το βλέπω να ’χει καταγραφεί ούτε σαν πρόταση αλλά 
ούτε και σαν απόπειρα που θα έλυνε αυτά τα ζητήματα. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Έχει γίνει [...]. Έχει γίνει παλιότερα. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, άλλο το παλιότερα, άλλο τώρα. Έχει διαφορά ο χρόνος και έχει διαφορά το ποιοι το 
κάνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μελέτη η οποία μπορεί να τεκμηριώσει αυτό το πράγμα, δεν 
είναι το ίδιο πράγμα. 
 Το τέταρτο ερώτημα. Προτείνετε την ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην Ευτέρπης, για να 
αποτραπεί η διαμπερής κυκλοφορία. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από αυτή την επιλογή στους 
υπόλοιπους δρόμους; Ερώτηση. 
 Πέμπτη ερώτηση. Εδώ αποφασίστηκε και έγινε μία μελέτη για την οδό Βουτσινά, την οποία 
δεν την περιλαμβάνετε καθόλου μέσα στη μελέτη, ενώ η μελέτη έγινε την περίοδο που εσείς κάνατε 
τη μελέτη. Που επίσης είναι δρόμος διαμπερούς κυκλοφορίας, και μάλιστα είναι σε γειτνίαση με τη 
Μεσογείων, και άρα αυξημένου φόρτου και [εναλλακτικής], επειδή ακριβώς είναι παράλληλος της 
Μεσογείων. Γιατί εκεί δεν επιλέγεται το ίδιο, και επιλέγεται η Ευτέρπης; 
 Η επόμενη ερώτηση. Στα σημεία που έχετε εντοπίσει τη στάθμευση. Γενικώς, εντάξει, δεν 
υπάρχουν προβλήματα στάθμευσης σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Στα σημεία που υπάρχει 
όμως, και που κατά τη δική μου εκτίμηση θα επιδεινωθεί... Παραδείγματος χάρη, η μεταφορά της 
Εφορίας Χαλανδρίου στον Χολαργό θα επιφορτίσει με μετακινήσεις, τη συγκεκριμένη περιοχή θα τη 
φορτίσει ακόμα παραπάνω. Είναι κάτι που θα ’πρεπε νομίζω να το ’χετε συμπεριλάβει στην εκτίμηση, 
γιατί δεν είναι κάτι ασαφές, είναι στο άμεσο μέλλον. Και άρα πώς αντιμετωπίζονται; Γιατί εντάξει, 
πολλές λύσεις, καλές, θετικές κλπ, αλλά στα κρίσιμα σημεία που αφορούν τη στάθμευση στις 
περιοχές Φανερωμένης, πλατεία Δημοκρατίας και στις υπόλοιπες περιοχές που έχει εντοπιστεί το 
πρόβλημα της στάθμευσης, δεν βλέπω να υπάρχει μέριμνα για να δοθούν λύσεις. 
 Παλιότερα είχε γίνει μία μελέτη για να γίνει υπόγειος χώρος στάθμευσης στην πλατεία 
Φανερωμένης. Αυτή τη μελέτη δεν την είδα ποτέ ποιο ήταν το αποτέλεσμα και θα παρακαλέσω να 
μου δοθεί η μελέτη αυτή... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Στην πλατεία Δημοκρατίας [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, και για τη Φανερωμένης. Είχε παρθεί απόφαση επί της προηγούμενης δημοτικής 
Αρχής. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν είχε [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Είχε παρθεί απόφαση επί της προηγούμενης δημοτικής Αρχής. Την οποία μελέτη δεν την 
έχω πάρει στα χέρια μου, δεν υπήρξε ενημέρωση, θα ήθελα να έχω ένα αντίγραφο για να το 
εξετάσουμε. Και να το εξετάσετε κι εσείς, να τη συνεκτιμήσετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 
ΖΗΚΑΣ: Επίσης, υπήρχαν τα σενάρια για τη διαμόρφωση του παράδρομου της Μεσογείων. Από 
εκείνα όλα τα σενάρια είδα ότι υπάρχει μία διατύπωση ότι θα γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. 
Εντάξει, θα γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, αλλά η αξιολόγηση των λύσεων που έχετε 
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καταγράψει, ποια είναι; Με την έννοια ότι δεν είναι όλες ισοδύναμες, τουλάχιστον αυτό εγώ 
αντιλαμβάνομαι έτσι όπως τις είδα, χωρίς να είμαι ειδικός. Θα ήθελα λοιπόν και σε αυτό μια 
απάντηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Θέλετε ν’ απαντήσετε τώρα ή...; Εντάξει, ήταν αρκετές οι ερωτήσεις, οπότε απαντήστε τώρα 
και θα συνεχίσουμε. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): Μισό λεπτό, πριν απαντήσει ο Πάνος 
στο γενικότερο ερώτημα, να πω εγώ σε σχέση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Σε σχέση με τις δύο πλατείες που είχε παλαιότερα μελετηθεί να κάνουμε υπόγεια 
στάθμευση, και στη Δημοκρατίας και στη Φανερωμένης. Αυτά, είχαν γίνει κάποιες μελέτες 
σκοπιμότητας, και οι δύο μελέτες και για τις δύο πλατείες ήταν αρνητικές, και γι’ αυτό δεν 
προχωρήσαμε. Δηλαδή, οικονομικά δεν συμφέρανε ούτε να τις κάνει ο Δήμος, διότι ήταν εντελώς 
ασύμφορο, αλλά δεν ήταν επιλέξιμες και σε ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή κανείς... Δεν ήταν 
ενδιαφέρον το αντικείμενο, ήταν μεγάλο το κόστος και πολύ αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα, αν θα 
πήγαινε κάποιος να παρκάρει επί πληρωμή στις περιοχές αυτές. Και γι’ αυτό δεν προχώρησε. Αυτό 
είχε από τότε αναλυθεί, και βρέθηκε ότι δεν είναι μία επιλέξιμη λύση, ούτε για τη μία πλατεία ούτε 
για την άλλη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Για τη Βουτσινά; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Α, όσον αφορά τη Βουτσινά. Η Βουτσινά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι-ναι. Μελετείται από την Υπηρεσία μας η ανάπλασή της, διότι είναι από παλαιότερα 
μια μελέτη την οποία είπαμε ότι θα την υλοποιήσουμε. Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, δεν 
αλλάζουμε τίποτα στη Βουτσινά, παραμένει ένας δρόμος που θα έχει αυτή την κυκλοφορία. Μόνο 
που θα κάνουμε ανάπλαση, ώστε να τακτοποιηθεί η στάθμευση και να διαπλατυνθούν τα 
πεζοδρόμια. Όπως κάναμε περίπου μέχρι τώρα στις αναπλάσεις Φανερωμένης, Υμηττού και τις άλλες 
αναπλάσεις που έχουμε κάνει. 
ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κυρία Βασσάλου, δεν ήταν αυτό το ερώτημά μου [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Για την Ευτέρπης, έγινε επιλογή ενός δρόμου ο οποίος δεν έχει τη διαμπερή 
κυκλοφορία με την έννοια ότι φέρνει κίνηση από την Αγία Παρασκευή ας πούμε. Δεν έχει τέτοια 
κίνηση η Ευτέρπης, έχει εσωτερική κίνηση. Είναι ένας δρόμος –όπως εξήγησε και ο κύριος 
Παπαδάτος– επίπεδος σχετικά, δηλαδή προσφέρεται για μία χρήση ήπιας κυκλοφορίας και 
ποδηλατόδρομου, επίσης ενώνει τους δύο Δήμους σε βασικές τους λειτουργίες, και γι’ αυτό 
επιλέχθηκε. Και να σας θυμίσω ότι αυτός ο δρόμος, η Ευτέρπης, έχει επιλεγεί και έχει προταθεί σαν 
πεζόδρομος και από τις δύο προηγούμενες μελέτες του Χολαργού, και απ’ τη μελέτη Τσούκη και απ’ 
τη μελέτη Ηλιόπουλου. Προτείνεται απ’ όλες τις μελέτες ότι αυτός είναι ένας κατάλληλος δρόμος για 
να πάρει αυτή τη μορφή. 
 Όσον αφορά τη στάθμευση, προφανώς όταν κάνουμε αναπλάσεις... Και στη Βουτσινά που θα 
κάνουμε ανάπλαση, θα μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης. Και στη Φανερωμένης που κάναμε 
ανάπλαση, μειώθηκαν οι θέσεις στάθμευσης. Αυτές βέβαια οι θέσεις επιβαρύνουν τους γύρω 
δρόμους, αυτό είναι αντιληπτό. Παρ’ όλα αυτά όμως πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις τέτοιες, 
ώστε σε γενικότερο πλαίσιο να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας και 
περιβάλλοντος. 
 Αυτά. Τα υπόλοιπα... 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Να συμπληρώσω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Παπαδάτος. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Να συμπληρώσω σε αυτά που ειπώθηκαν. 
 Καταρχήν στο θέμα της στάθμευσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και στο οποίο 
ακουμπάνε διάφορα πράγματα. Π.χ. αυτό που είπατε για την Εφορία. Διάφορες χρήσεις θα έρθουν ή 
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θα φύγουν, από τον Χολαργό ή από τον Παπάγο ή οπουδήποτε αλλού. Ήρθε το μετρό, άλλαξε 
τελείως την κατάσταση. Θα γίνει κάτι στον παράδρομο της Μεσογείων. Η στάθμευση είναι ένα 
εργαλείο, ένα εργαλείο το οποίο ανοίγει ή κλείνει την κάνουλα για την κυκλοφορία, όσο κι αν δεν 
φαίνεται από πρώτο μάτι. Αν κάποιος δεν έχει χώρο να παρκάρει ή ξέρει ότι για να παρκάρει θα 
πρέπει να πληρώσει κάποιο αντίτιμο... Και μιλάμε για κάποιον επισκέπτη, δεν μιλάμε για κάποιον 
κάτοικο, γιατί η διαχείριση της στάθμευσης ξεκινάει από την εξασφάλιση θέσεων στους κατοίκους. Γι’ 
αυτό κάναμε τις μετρήσεις από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 11:00 το βράδυ, για να δούμε στην 
εναλλαγή της στάθμευσης ποιες είναι αυτές οι θέσεις οι οποίες, την ώρα που δεν λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις και τα μαγαζιά υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, άρα είναι αυτοκίνητα των κατοίκων. 
Και αντίστοιχα ποιες είναι αυτές οι θέσεις οι οποίες με το που πάει 8:00-8:30 η ώρα γεμίζουν, καβάλα 
στα πεζοδρόμια, διπλοπαρκαρισμένα κ.ο.κ. Άρα είναι σταθμεύσεις ή μακρινότερων κατοίκων που 
έρχονται για να πάρουν το μετρό ή εργαζόμενων ή επισκεπτών. 
 Η στάθμευση λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο, όταν σχεδιαστεί κατάλληλα και εφαρμοστεί, 
και με τον κατάλληλο σεβασμό από πλευράς εφαρμοσιμότητας –«αστυνόμευση» να την πούμε την 
έννοια, «επιτήρηση», ώστε να πετύχει, γιατί κάποια πράγματα δεν πετυχαίνουν μόνα τους, δεν 
γίνονται όλα με τεχνολογίες, γίνονται και με τον ανθρώπινο παράγοντα– θα κλείσει αυτή τη 
στρόφιγγα για πάρα πολλές μετακινήσεις. Το μετρό υπάρχει, δημόσια συγκοινωνία υπάρχει στη 
Μεσογείων, ακόμα και μέσα στον Δήμο, άρα η στροφή που θέλει να δώσει η μελέτη αυτή είναι 
ακριβώς αυτή: Όχι να μην έρθουν κάτοικοι στον Χολαργό ή στον Παπάγου· να μην επιλέξουν το ι.χ. 
για να έρθουν. Άρα καλώς να έρθει η Εφορία, αλλά όχι να φέρει μαζί της και 100 ή 200 
φορολογούμενους οι οποίοι θα ψάχνουν να παρκάρουν και θα παρκάρουν στο σπίτι κάποιου άλλου, 
στη θέση μπροστά από την πιλοτή του, κλείνοντας τη ράμπα που έχει για να μπει και να βγει μία 
ολόκληρη πολυκατοικία, για να εξυπηρετηθεί γι’ αυτά τα λεγόμενα «10 λεπτά» που ξέρουμε όλοι 
μας. 
 Η ελεγχόμενη στάθμευση αυτό το πράγμα θα το νοικοκυρέψει και θα το εξασφαλίσει. Και θα 
αλλάξει ουσιαστικά το μέσο μετακίνησης προς τον πολίτη, είτε τον δημότη είτε και τον επισκέπτη. Οι 
εργαζόμενοι προφανώς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν παρκάροντας στις θέσεις των κατοίκων, 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα 
πληρώσουν ένα αντίτιμο για να παρκάρουν για μία-δύο ώρες; Οι επισκέπτες. Είτε αυτοί που έχουν να 
κάνουν με κάποια Υπηρεσία, είτε αυτοί που έρχονται για αναψυχή, είτε για εμπόριο ή οτιδήποτε. Σε 
αυτούς αποσκοπεί η χρέωση στην ελεγχόμενη στάθμευση. 
 Εκτός από το γενικό νοικοκύρεμα, αποσκοπεί στο να βγάλει κάποια έσοδα για να μπορεί να 
καλύψει τη λειτουργία της, γιατί έχει έξοδα η λειτουργία της, χρεώνοντας αυτές τις μετακινήσεις. Οι 
οποίες είναι και πολύ ελαστικές, γιατί η εργασία είναι ανελαστική. Δεν μπορεί κανείς να μην πάει στη 
δουλειά του επειδή δεν βρίσκει να παρκάρει, πρέπει να πάει. Θα επιλέξει λοιπόν τον τρόπο τον 
κατάλληλο για να πάει στη δουλειά του, αν γνωρίζει ότι έχει εκεί να παρκάρει ή όχι. Και με τι κόστος. 
Γιατί κάποιος μπορεί να παρκάρει σε ένα γκαράζ και να πληρώσει 20 € την ημέρα ή 200 € τον μήνα. 
Δεν μιλάμε γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Άρα η διαχείριση της στάθμευσης είναι ένα εργαλείο για όλες 
τις κινήσεις. 
 Για την Ευτέρπης νομίζω ειπώθηκε. 
 Τώρα, το κομμάτι της Αττικής Οδού είναι μία κουβέντα η οποία είναι πολύ ευρύτερη νομίζω 
του τραπεζιού αυτού, με την έννοια της περιοχής του Δήμου. Εμείς μόνοι μας δεν την προκαλέσαμε. 
Εφόσον θέλει η δημοτική Αρχή να γίνει αυτή η κουβέντα, μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Θεωρώ 
όμως, γνωρίζοντας άλλες περιπτώσεις για άλλους Δήμους και άλλα αιτήματα προς την Αττική οδό, 
ότι δεν θα ευοδωθούν. 
 Τέλος, για τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, δεν κάναμε μετρήσεις εμείς, να ακολουθούμε το λεωφορείο 
να δούμε τι γίνεται, είναι τα στοιχεία που πήραμε επίσημα από τον ΟΑΣΑ. Επανήλθαμε σε αυτούς 
μετά από τις παρατηρήσεις σας, τους είπαμε: «παιδιά, επιβεβαιώστε μήπως μας δώσατε παλαιότερα 
δεδομένα», το επιβεβαίωσαν και μας τα επιβεβαίωσαν ότι ήταν αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδάτο. 
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ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Προφανώς δεν τηρούνται οι δρομολογήσεις, ή πολλά από αυτά τα πράγματα, έτσι; 
το γνωρίζουμε όλοι αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ενημερώσω ότι προσήλθε η κυρία Παρίση. 
 
 Να παρακαλέσω κάτι. Στις ερωτήσεις οι οποίες γίνονται, όποιος απαντάει σε αυτές τις 
ερωτήσεις να είμαστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί, να μην απλωνόμαστε σε άλλα θέματα, για 
οικονομία του χρόνου, γιατί θα επακολουθήσουν 30-και ερωτήσεις, γι’ αυτό το λέω. 
 Λοιπόν, ο κύριος Κεχρής. Για ερωτήσεις, σας παρακαλώ. Τοποθετήσεις θα υπάρξουν μετά. 
ΚΕΧΡΗΣ: Απʼ ό,τι εγώ τουλάχιστον κατάλαβα προτού να ’ρθω εδώ, υπήρχε μία τελική πρόταση, η 
οποία συνοψιζόταν σε αυτό το βιβλίο των 200 σελίδων με συγκεκριμένες 33 προτάσεις. Αυτή ήταν η 
πρόταση του μελετητή, αυτό το βιβλιαράκι με 33 προτάσεις. Εκ των οποίων οι 10 είχαν πρώτη 
προτεραιότητα, και άλλες 22 ακολουθούσαν στη συνέχεια. Η 12η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη. 
Λέει συγκεκριμένα: «Η διάνοιξη της Πίνδου στη συμβολή με την Υμηττού και η αντιδρόμησή της από 
την Υμηττού έως την Αναστάσεως». Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόταση που προτείνατε εσείς. 
 Στη συνέχεια μας ήρθε ένα συμπληρωματικό, μικρότερο βιβλιαράκι, που μιλάει για τέσσερις 
προτάσεις –τις οποίες τις αναφέρετε εδώ πέρα–, τις οποίες ο μελετητής τις κρίνει και τελικά 
καταλήγει ότι τελική πρόταση είναι η παρούσα κατάσταση με μόνη παρέμβαση το φανάρι στην 
Υμηττού - Σαρανταπόρου. Η πρόταση λοιπόν, ώσπου να ’ρθω εδώ, με βάση αυτά που δώσατε (τις 
200 σελίδες αυτές, και ένα άλλο σημείωμα 15 προτάσεων), είναι συγκεκριμένη: Η παρούσα 
κατάσταση, με φανάρι στην Υμηττού - Σαρανταπόρου, και στη συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο, διάνοιξη 
της Πίνδου. 
 Προφανώς υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις από κάποιους κατοίκους, φοβηθήκατε τον 
κόσμο και τώρα τα μπλέκετε τα πράγματα και δεν παίρνετε απόφαση. Είναι η πάγια κατάσταση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή... Κύριε Κεχρή... Με ακούτε, κύριε Κεχρή; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς σε αυτό που λέτε, η μεν πρώτη πρόταση ήταν του μελετητή, η δεύτερη ήταν η 
πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για να μην μπερδεύεστε κι εσείς και μπερδεύονται και οι άλλοι. 
ΚΕΧΡΗΣ: Και η Τεχνική Υπηρεσία, λοιπόν, αφού με διορθώσατε, σας ευχαριστώ κύριε Βαλυράκη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν σας διόρθωσα, απλώς [...] για να κάνετε την ερώτηση. Την ερώτηση 
περιμένω. 
ΚΕΧΡΗΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν προτείνει τέσσερις προτάσεις, αυτές που μας ανέφερε, 
απορρίπτει τις τρεις τελευταίες, και καταθέτει ότι καλύτερη πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, άρα και 
της δημοτικής Αρχής, είναι: φανάρι στη Σαρανταπόρου. Αυτή είναι η πρόταση. Τώρα εσείς μιλάτε για 
τέσσερις προτάσεις που θα τις συζητήσουμε, ερχόσαστε εκ των υστέρων και το λέτε αυτό. Αυτή 
είναι η πρόταση. Ένα το κρατούμενο. Και μου κάνει εντύπωση πώς μετά από δυόμισι χρόνια δεν 
ερχόσαστε με μία συγκεκριμένη πρόταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Κύριε Κεχρή, θεωρείτε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Μία συγκεκριμένη πρόταση [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή με ακούτε; Σας παρακαλώ... 
ΚΕΧΡΗΣ: Μα εξίσταμαι. Ξόδεψα δύο μέρες να διαβάζω ένα βιβλίο και έρχεστε τώρα και μας λέτε για 
τέσσερις προτάσεις. Τις οποίες εσείς τις έχετε απορρίψει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν... 
ΚΕΧΡΗΣ: Ποια είναι η τελική σας πρόταση μετά από δυόμισι χρόνια; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ξεσπάστε, πείτε ό,τι θέλετε να πείτε και μόλις τελειώσετε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Ε, μα απαντήστε. Μη μας κοροϊδεύετε επειδή βλέπετε τον κόσμο. 
 Λοιπόν, εντάξει. Προχωράω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω πραγματικά που και σε ποιον αναφέρεστε, ή αν εσείς κοροϊδεύεται κάποιους, 
τουλάχιστον να είστε πιο προσεκτικός όταν απευθύνεστε σε μένα... 
ΚΕΧΡΗΣ: Θέλω να πω λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάτε, κύριε Κεχρή, μιλάω εγώ, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Όταν θα απευθύνεστε 
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στο Προεδρείο, θα είστε πολύ πιο προσεκτικός. Όπως ποτέ δεν σας έχω προσβάλει. Ούτε κορόιδεψα 
ποτέ κανέναν, ούτε και δέχομαι τέτοια πράγματα. 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν απευθύνθηκα σε σας, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Και λέω... Και λέω, κύριε Κεχρή: Εσείς θεωρείτε προηγουμένως ότι κάνατε 
ερώτηση; Κάνατε κάποια ερώτηση μέχρι τώρα; Στις ερωτήσεις είμαστε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτηση λοιπόν: Ισχύει η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι...; Η πρόταση 12 
συγκεκριμένα: «διάνοιξη..., αντιδρόμηση της Υμηττού έως Αναστάσεως», και η πρόταση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας: παρούσα κατάσταση με φανάρι στη Σαρανταπόρου, Εθνικής Αμύνης και 
Σαρανταπόρου. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόταση που εγώ έλαβα. Τώρα ερχόσαστε και μας λέτε 
ότι δεν ισχύουν αυτά, ότι θα τα συζητήσουμε. Ένα το κρατούμενο. 
 Δεύτερο ερώτημα. Η πρόταση εδώ πέρα, σε ό,τι αφορά την Αγία-, που πήρα εδώ πέρα, πάλι 
για τη διαμπερή κυκλοφορία, μιλάει για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και ίσως δεν το κατάλαβα γιατί 
εκείνη τη στιγμή είχα μία κλήση. Κάτι αλλάζει. Μιλάμε ότι στη λεωφόρο Λαυρίου προς Τρικάλων, η 
πρόταση... Το συγκεκριμένο βιβλίο μιλάει για μία διαμόρφωση κόμβου. Εσείς μιλήσατε για κάποιο 
φανάρι; Δηλαδή θα διαμορφωθεί ένας κόμβος, ο οποίος θα δυσκολεύει την παράνομη αριστερή 
στροφή, από τη Λαυρίου προς την Τρικάλων. Άλλαξε αυτή η πρόταση; Γιατί η πρόταση που 
παίρνουμε εδώ αυτό λέει. Εσείς μιλήσατε τώρα για κάποιο φανάρι. Υπάρχει κάποια αλλαγή, κύριε 
μελετητά σε αυτό; Υπάρχει κάποια αλλαγή. Άρα δεν ισχύει αυτό που πήραμε εδώ πέρα. 
 Γιατί αυτό έχουμε πάρει εδώ, εδώ μιλάει συγκεκριμένα: «Γεωμετρική διαμόρφωση του 
κόμβου, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο σκαρίφημα, έτσι ώστε στον γεωμετρικό φυσικό σχεδιασμό 
να διευκολύνεται η αριστερή στροφή προς τη Λαυρίου και ταυτόχρονα να δυσκολεύεται σημαντικά η 
παράνομη αριστερή στροφή προς την οδό Τρικάλων». «Παρέμβαση στον κόμβο ώστε να 
δυσκολεύεται η παράνομη αριστερή στροφή», αυτή είναι η πρόταση που προτείνετε εσείς. Έρχεστε 
τώρα, κύριε μελετητά, και μας λέτε για κάποιο φανάρι. Διασαφηνίστε το λιγάκι. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Λέω ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, με συγχωρείτε, για τη διαδικασία. Καταρχήν δεν απευθύνεστε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Διασαφηνίστε το λιγάκι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, δεν απευθύνεστε σε κανέναν. Όπως γνωρίζετε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Στον μελετητή. Στον μελετητή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν... Μη μου λέτε, είστε και παλαιός. Απευθύνεστε μόνο στο Προεδρείο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Αφού τα ξέρετε αυτά. 
ΚΕΧΡΗΣ: Μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς, Πρόεδρε, γι’ αυτό; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γνωρίζετε τη διαδικασία, κύριε Κεχρή. Μέσω του Προέδρου γίνονται οι ερωτήσεις και ο 
Πρόεδρος δίνει τον λόγο στους αρμόδιους ώστε να απαντήσουν.  
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτημα λοιπόν, το διευκρινίζω το ερώτημα. Η πρόταση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Αλλά τουλάχιστον κάντε μια ερώτηση. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτημα: Η πρόταση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
ΚΕΧΡΗΣ: Η επίσημη πρόταση μιλάει για διαμόρφωση του κόμβου στη λεωφόρου Λαυρίου και 
Τρικάλων, ώστε να δυσκολεύεται η αριστερή παράνομη στροφή, από τη Λαυρίου προς την 
Τρικάλων. Θα επεκταθεί λίγο η νησίδα, ώστε να μην μπορούν να στρίβουν παράνομα αριστερά. Ο 
μελετητής έρχεται σήμερα και, απʼ ό,τι κατάλαβα, αλλάζει αυτή την πρόταση και μιλάει για κάποιο 
φανάρι. Ας το διασαφηνίσει. 
 Τρίτο ερώτημα. Ευτέρπης. Απʼ ό,τι κατάλαβα, η λογική, με βάση την πρόταση που διάβασα 
εδώ πέρα, είναι να διευκολυνθεί η κίνηση με έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης από την 
Αναστάσεως, από το Μεγάλο Πάρκο, άλσος του Παπάγου, φτάνοντας ως τη βόρεια περιοχή του 
Δήμου μας. Μάλιστα λέει ο μελετητής: θα μπορούμε να μετακινηθούμε ως το γυμναστήριο του 
λόφου Τσακού, το αθλητικό κέντρο του Τσακού. Η Ευτέρπης σταματάει στη Φανερωμένης. Από κει 
και πέρα αρχίζει... ποια; η Τήνου νομίζω. Εγώ είμαι δρομέας. Όταν πάω από το σπίτι μου 
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(Ελευθερίου Βενιζέλου - Αναστάσεως) πάνω στο γυμναστήριο για να τρέξω, στον λόφο Τσακού, 
κινούμαι μέσα στ’ αυτοκίνητα. Θ’ αλλάξει τίποτα σε αυτή την κίνηση; Δηλαδή από τη Φανερωμένης 
και μετά, πρόκειται ν’ αλλάξει κάτι; 
 Και συνεχίζω σε ό,τι αφορά την Ευτέρπης. Μιλάμε για έναν ποδηλατόδρομο. 
Ποδηλατόδρομος στο φαρδύ τμήμα του δρόμου, που είναι από τη Φανερωμένης ως την Υμηττού. 
Δηλαδή Αετιδέων, Περικλέους, Βεντούρη, τρεις δρόμοι. Ποδηλατόδρομοι 200, 300, 400, 500 μέτρων; 
Φανταστείτε λοιπόν κάποιος να παίρνει το ποδήλατό του, να κατεβαίνει, για να κάνει αυτή τη 
διαδρομή των 500 μέτρων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, θ’ αναγκαστώ να σας διακόψω, γιατί βλέπω ότι δεν κάνετε ερωτήσεις. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτημα: Αυτός ο ποδηλατόδρομος, εξηγήστε μου να το καταλάβω, θα μου δίνει εμένα, 
τον αθλητή, τον ποδηλάτη, να περπατήσω –γιατί γι’ αυτό έχει σημασία ένας ποδηλατόδρομος– από 
το άλσος, από την Αναστάσεως και να φτάσω στον γυμναστήριο; Αυτό σημαίνει εναλλακτικός 
τρόπος μετακίνησης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, με αναγκάζετε να σας διακόψω. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτημα είναι, ερώτημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ερώτημα. Δηλαδή πραγματικά περιμένω, είμαι περίεργος να δω, στην 
τοποθέτησή σας [...] θα κάνετε ερωτήσεις; 
ΚΕΧΡΗΣ: Το ερώτημα το συγκεκριμένο λοιπόν: Ο ποδηλατόδρομος, ο αμιγώς ποδηλατόδρομος –Δεν 
μιλάμε για κάποιον δρόμο που τον ονομάζουμε «ποδηλατόδρομο» σαν τη Μέτωνος. Και η Μέτωνος 
είναι πεζόδρομος και μπορείς να τον πεις ποδηλατόδρομο. Μιλάμε για ποδηλατόδρομο ο οποίος 
ασχολείται μόνο με τα ποδήλατα– αφορά τον φαρδύ δρόμο της Ευτέρπης, που σημαίνει 400-500 
μέτρα; Ερώτημα. 
 Χατζηκωνσταντή. Ο ποδηλατόδρομος, υπάρχει κάποια πρόβλεψη...; Γιατί εκεί είναι μια 
σημαντική παρέμβαση, αλλά νομίζω κι εκεί το πιάσατε λίγο επιφανειακά. Υπάρχει κάποια σκέψη 
αυτός ο ποδηλατόδρομος να συνδεθεί με αυτό που λέμε «μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, Αγία 
Ελεούσα», να δημιουργηθεί πραγματικά ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης που θα συνδέει το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή Κατεχάκη, Μπαλοδήμου, Μπλέσσα, Χατζηκωνσταντή, ή περιοριζόμαστε 
πάλι σε έναν περιορισμένο ποδηλατόδρομο που χωρά αποκλειστικά και μόνο Αναστάσεως, 
Αργυροκάστρου, μία απόσταση 800 μέτρων; 
 Αυτά ήταν τα ερωτήματά μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον στο τέλος υπήρξαν ερωτήσεις. Να ’στε καλά, θα 
απαντηθούν. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ε, σε όλα ήταν ερωτήσεις, Πρόεδρέ μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κεχρή, τέσσερις... Μάλλον πέντε είναι οι προτάσεις, μάλλον τις ονομάζουμε 
«τέσσερις», αλλά η μία έχει δύο σκέλη, είναι Γ1 - Γ2, οι εναλλακτικές, έτσι; Αυτές τις πέντε λοιπόν 
εναλλακτικές προτάσεις για τον κόμβο Πίνδου, Υμηττού και Ναυαρίνου τις έχουμε παρουσιάσει απ’ τη 
διαβούλευση. Δεν είναι κάτι που βγήκε τώρα καινούριο. Άμα μπείτε μέσα στη διαβούλευση, η οποία 
υπάρχει ακόμα στο site του Δήμου, τις παρουσιάσαμε, τις είδαν οι κάτοικοι, όταν ήρθαμε εδώ 
συζητήσαμε, είπαμε την άποψή μας... Οι κάτοικοι κάτω ξέρουν την άποψη του Δημάρχου και της 
δημοτικής Αρχής ποια είναι. Στη διαβούλευση το συζητήσαμε, και τσακωθήκαμε και στενοχωρήσαμε 
και κόσμο. Μη λέτε λοιπόν ότι άλλα λέμε και βλέπουμε κόσμο. Ήδη έχουμε στενοχωρήσει κόσμο. 
(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Ήδη έχουμε στενοχωρήσει κόσμο, έτσι; Άρα... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Δήμαρχε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τίγκα, δεν είδατε τις προτάσεις πάλι; 
ΤΙΓΚΑΣ: Δήμαρχε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει «πρόταση μελέτης»; Αυτά τα έχει απορρίψει ο 
μελετητής. Και μου λέτε να [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τίγκα; 
ΤΙΓΚΑΣ: Τα έχει απορρίψει ο μελετητής. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείστε το μικρόφωνο, δεν έχετε τον λόγο. Κλείστε τον μικρόφωνο. 
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ΤΙΓΚΑΣ: Να μάθετε... Να μάθετε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν το ξέρετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μην καταγράφετε τίποτα. 
 Από δω και πέρα τα πρακτικά, θα σας παρακαλέσω, θα είναι σύμφωνα με τον τρόπο που 
μπορεί να γίνει η διεξαγωγή αυτής της συζήτησης. Ήρεμα, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος και 
να πάρουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Οτιδήποτε άλλο και οποιοσδήποτε άλλος επεμβαίνει, 
δεν θα γράφεται τίποτα στα πρακτικά. Μην με αναγκάσετε σε άλλες λύσεις, θέλω να είμαστε όλοι 
εδώ να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε όλοι αυτό το πράγμα. 
 Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Ότι ο μελετητής έχει κάποια πρόταση ή η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάποια 
πρόταση, δεν σημαίνει ότι η δημοτική Αρχή θα δεχθεί όλες τις προτάσεις όπως είναι και δεν θα έχει 
τη δική της πινελιά, ή δεν θα αποφασίσει. Στα 33 ζητήματα υπάρχουν διάφορα σενάρια σε κάποια 
απ’ αυτά. Εμείς, είπε η κυρία Αρβανίτη τι προτείνεται από τη δημοτική Αρχή. Αν δεν έγινε κατανοητό 
για κάτι, να το ξαναπούμε. Ή όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία, αφού ακούσουμε και διαμορφωθεί η 
κατάσταση, θα σας πούμε ακριβώς τι προτείνουμε εμείς. Αλλά σας το είπαμε, ήταν ξεκάθαρο, δεν 
καταλαβαίνω γιατί δεν το καταλάβατε. 
 Τώρα, για το θέμα του ποδηλατόδρομου, πάλι δεν καταλάβατε στην Ευριπίδου. Στην 
Ευριπίδου ξεκινάει ο... Στην Ευτέρπης, συγγνώμη. Στην Ευτέρπης ξεκινάει ο ποδηλατόδρομος 
κανονικά, γιατί χωράει στο μεγάλο, στα τρία τετράγωνα που λέτε εσείς χωράει να υπάρχει ξεχωριστό 
κομμάτι για ποδηλατόδρομο, και μετά που είναι στενός ο δρόμος γίνεται μια συνύπαρξη ήπιας 
κυκλοφορίας, ο δρόμος με τουβλάκια, άρα θα συνεχιστεί το ποδήλατο μέχρι το άλσος Παπάγου. Το 
είπε, το έδειξε κι ο μελετητής. Δεν το καταλάβατε δυστυχώς. 
 Λοιπόν, για την οδό Χατζηκωνσταντή πάλι είναι ξεκάθαρο τι προτείνουμε. Μακάρι κάποια 
στιγμή, όπως λέτε, να καταφέρει ο ποδηλατόδρομος να φτάσει απέναντι στο πάρκο. Αλλά αυτή τη 
στιγμή εμείς προτείνουμε συγκεκριμένο κομμάτι, δεν λέμε να πάρει παρακάτω. Αν έχετε εσείς μια 
πρόταση, καταθέστε την πρόταση που έχετε. 
 Για τη Λαυρίου δεν είπε ποτέ ο μελετητής ότι... Η πρόταση που στείλαμε είναι να κλείσει η 
νησίδα και να μην μπορεί να γίνεται αριστερή στροφή. Αυτό στείλαμε στην Περιφέρεια... 
(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Κύριε Κεχρή, στην Περιφέρεια στείλαμε να κλείσει η νησίδα, και 
έχει γίνει δεκτό από την Περιφέρεια, μπορούν να σας διαβάσουν και τα έγγραφα. Αν θέλετε, να τα 
ψάξω να τα βρω και να σας διαβάσω από την Περιφέρεια ότι έγινε δεκτό αυτό που στείλαμε. Και η 
Τροχαία συμφωνεί. Και η Τροχαία συμφωνεί να κλείσει η νησίδα, για να μην μπορεί να γίνεται 
αριστερή στροφή από τη Λαυρίου στην Τρικάλων. 
ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ: (Εκτός μικροφώνου) Αλλά όμως; Το παρακάτω ποιο είναι όμως; Γιατί κάτι άλλο [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι «αλλά»; Δεν κατάλαβα. Δεν αλλάζει κάτι, εμείς αυτό έχουμε ζητήσει, εμείς αυτό 
έχουμε ζητήσει. 
ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ: (Εκτός μικροφώνου) Αλλά περιμένουμε την Περιφέρεια [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, βέβαια, η Περιφέρεια κάνει το έργο, δεν μπορώ εγώ... Στη Λαυρίου και στην 
Τρικάλων θα το κάνει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού το έργο; Για να καταλάβω τώρα τι λέμε. 
Εντάξει; 
ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ: (Εκτός μικροφώνου) [...] αυτό λέμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νομίζω με τον κύριο Κεχρή απαντήσαμε τις ερωτήσεις, να 
συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ερωτήσεις από τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. Είναι σίγουρο, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος 
τηρεί τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις. Ελάτε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να μου πείτε –στον μελετητή 
απευθύνομαι, αν το ξέρει– είναι το εξής: Γιατί είπατε ότι... Ή μάλλον να το διατυπώσω λίγο 
διαφορετικά. Εμένα με ενδιαφέρουν τα υψωμένα σαμαράκια. Αλλά όχι τα μικρά· τα μεγάλα, που 
μπορεί να είναι μια συνέχεια. Γιατί για μένα είναι πολύ κομβικό σημείο αυτό, δηλαδή στο θέμα της 
διέλευσης των πεζών και των ποδηλάτων ενδεχομένως και όλα αυτά. Αυτά γιατί, με ποια λογική 
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απαγορεύτηκαν; Η πρώτη ερώτηση. 
 Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι: Στη Φανερωμένης έχετε κάνει μια αξιολόγηση με πραγματικά 
στοιχεία; Γιατί υπάρχει μεταξύ ημών και της Τεχνικής Υπηρεσίας –εγώ ζω εκεί– μία πολύ διαφορετική 
αντίληψη για το αν το μοντέλο των εσοχών είναι πετυχημένο ή όχι. Μπορώ να σας το εξηγήσω στην 
τοποθέτησή μου. Αλλά έχετε κάνει κάποιες μετρήσεις; 
 Τρίτο. Είσαστε απόλυτα σίγουροι ότι η Ναυαρίνου ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο; Γιατί εγώ 
είμαι κατά 99%-, νομίζω τέλος πάντων ότι δεν ανήκει. 
 Έχετε μετρήσει την Κουντουριώτου; (Αυτή είναι η τέταρτη ερώτηση). Έχετε μετρήσει την 
Κουντουριώτου; Διότι πολλές φορές η Κουντουριώτου είναι χειρότερη απ’ την Πίνδου το πρωί. Και 
τώρα προσθέστε εκεί και την έξοδο των οχημάτων του Νηπιαγωγείου από τη Φειδίου. Οπότε μία 
διοχέτευση προς τα κει θα ήταν... Ξέρετε τι θα κάναμε; Θα άλλαζαν αυτά τα πρόσωπα, και από κει 
που κατοικούνε της Πίνδου θα έρθουν της Κουντουριώτου να συζητήσουμε. 
 Επίσης, έχετε κάνει μέτρηση στη Βουτσινά το πρωί να δείτε τι γίνεται; (Έκτη ερώτηση). 
 Και η έβδομη ερώτηση και τελευταία είναι προς τον Δήμαρχο. Επειδή το θέμα της Λαυρίου 
για μένα είναι, εντάξει, «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε», διότι ούτως ή άλλως θα τη βρούνε τη δίοδο, 
αυτός που έχει να διανύσει απ’ τον Σταυρό μέχρι εδώ θα τη βρει τη δίοδο να ’ρθει από τη 
Ναυαρίνου, πέστε μου τι ακριβώς κινήσεις έχετε κάνει για τη διαπραγμάτευση με την Αττική οδό να 
ανοίξουν οι πύλες και τι σας έχει απαντήσει, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πόσο δυναμικές 
κινητοποιήσεις πρέπει να κάνουμε και σε τι επίπεδο διαπραγμάτευσης βρισκόμαστε για να 
μπορέσουμε να κατακτήσουμε τη μοναδική λύση που υπάρχει. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. Και τον ευχαριστώ για το αυτονόητο, ότι 
έπρεπε στο σημείο των ερωτήσεων να κάνει ερωτήσεις και στις τοποθετήσεις να κάνει τοποθέτηση, 
τον ευχαριστώ πραγματικά. 
 Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κύριος Παπαδάτος. Εσείς; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Πριν τον Πάνο, να πω εγώ για τη Ναυαρίνου ως βασικό οδικό δίκτυο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεστε όμως. 
 Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Η Ναυαρίνου είναι βασικό οδικό δίκτυο, μέσω του γενικού πολεοδομικού του 
Χολαργού. Και να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι και σε παλαιότερες μελέτες είχαμε κάνει 
πρόταση να γίνει η Ναυαρίνου ήπιας κυκλοφορίας και μας το ανέτρεψε, μας το απόρριψε η τότε 
Νομαρχία, διότι ο δρόμος αυτός είναι βασικό οδικό δίκτυο. Διότι είναι βασικό οδικό δίκτυο στο γενικό 
πολεοδομικό, και παραμένει και με το καινούριο γενικό πολεοδομικό. Άρα λοιπόν η Ναυαρίνου... 
ΔΗΜΟΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] η Ναυαρίνου είναι τώρα ήπιας κυκλοφορίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βασσάλου, ελάτε σας παρακαλώ, ολοκληρώστε., ελάτε Τελειώσατε; Ωραία. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Παπαδάτος. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Λοιπόν, ξεκινάμε από τις υπερυψωμένες διασταυρώσεις. Οι υπερυψωμένες 
διασταυρώσεις, οι οποίες –όπως είπαμε– είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όλα αυτά που θέλουμε να 
πετύχουμε, προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από ένα ΦΕΚ 
το οποίο έχει συντάξει η παλιά ΔΜΕΟ, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
όπου ουσιαστικά βάζει πάρα πολλούς περιορισμούς, αυτούς που είπαμε συνοπτικά νωρίτερα. Δηλαδή 
να μη διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς, να μην υπάρχουν υψομετρικές διαφορές (να μην είναι σε 
κατωφέρεια ή ανωφέρεια), και μόνο έξω από σχολείο τής επιτρέπει κατά παρέκκλιση, σε κάποιες 
περιπτώσεις. 
 Παρ’ όλα αυτά, εντοπίσαμε αρκετές περιπτώσεις και προτείνουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
τέτοιων υπερυψωμένων διασταυρώσεων, που προφανώς είναι καλύτερες. Εκεί που δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι τέτοιο, προτείναμε την άλλη διαρρύθμιση, που είναι το ίδιο αποτέλεσμα, χωρίς όμως τη 
γεωμετρική υπερύψωση. 
 Για τη Ναυαρίνου ειπώθηκε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κουντουριώτου; 
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ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Η Κουντουριώτου ήταν ένα από τα σενάρια που είδαμε. Μετρήσεις δεν κάναμε, γιατί 
η Κουντουριώτου έχει ένα πολύ χαμηλό φόρτο. Έχει έναν πολύ χαμηλό φόρτο... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο. Χαίρομαι. Σε ποιον Δήμο; 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: ...ο οποίος προφανώς θα διαφοροποιηθεί στην εναλλακτική που εξετάσαμε. Αλλά και 
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή οι κλίσεις και η στάθμευση εκατέρωθεν, είναι τέτοια που 
δεν προσφέρεται για λειτουργία αντίστοιχη της Ναυαρίνου, δηλαδή σαν μία συλλεκτήρια που 
προβλέπεται εξάλλου και από το γενικό πολεοδομικό. 
 Μετρήσεις στη Βουτσινά δεν κάναμε, γιατί δεν φαίνεται καταρχήν η Βουτσινά να έχει ένα 
τέτοιο πρόβλημα, και δεν ζητήθηκε και από κανέναν, μιλώντας με τοπικούς φορείς ή με Τροχαία ή 
στις διαβουλεύσεις, κάποιο ζήτημα για τη Βουτσινά. Αυτό. 
 Ελπίζω να κάλυψα τα ερωτήματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδάτο. 
 Ερώτηση ή ερωτήσεις από τον κύριο Ανυφαντή, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, συγγνώμη, μένει η... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Κουγιουμτζόπουλε. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε, κύριε Κουγιουμτζόπουλε για τη λεωφόρου Λαυρίου ότι δεν πιστεύετε. Εδώ δεν 
είμαστε για να πιστεύουμε, εδώ είναι τι κινήσεις κάναμε. Λοιπόν, εδώ κάναμε... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δήμαρχε, [...], μην πάμε αλλού, μην πάμε πάλι 
αλλού. Άλλο ρωτάω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ρωτήσατε για τη Λαυρίου; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή μου έχετε απαντήσει εκατό φορές άλλα πράγματα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τη Λαυρίου δεν είπατε; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: «Τι έχετε κάνει με την Αττική οδό». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, θα σας απαντήσουμε και γι’ αυτό. Για τη Λαυρίου δεν είπατε; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί κάθε φορά μου απαντάτε άλλα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε για τη Λαυρίου κάτι; Είπατε κάτι για τη Λαυρίου; Ωραία. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] δεν σας ρώτησα. Σας ρώτησα τι έχετε κάνει για 
την Αττική οδό. Στοπ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει γίνει κάτι για την Αττική οδό. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μπράβο. [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει; Λοιπόν, για τη Λαυρίου απάντησα πριν τι έχει γίνει. Ξέρετε; το ’χετε δει τι έχει 
[...]; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ερωτήσεις από τον κύριο Ανυφαντή. Παρακαλώ. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Εγώ θα ’θελα να ρωτήσω το εξής: Επειδή έχουν ακουστεί κι έχουν γίνει ερωτήσεις σχετικά με 
τους δρόμους, τις αντιδρομήσεις κι όλα αυτά, από όλους τους προλαλήσαντες, εγώ θέλω να σταθώ 
λίγο στη μελέτη. Πρώτον, σήμερα το θέμα τι εγκρίνουμε; Εγκρίνουμε τη μελέτη αυτή που λέει ο 
κύριος Κεχρής με τις 200 σελίδες, ή εγκρίνουμε και τις προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας; σαν θέμα. 
Πρώτη ερώτηση. 
 Δεύτερη ερώτηση. Στις μετρήσεις κυκλοφορίας στη μελέτη (δεν θυμάμαι, νομίζω σελίδα 35), 
γράφετε ότι έγιναν μετρήσεις κυκλοφορίας μεταξύ 7/12/2015 και 11/12/2015. Ερώτηση: Μόνο σε 
αυτές τις μετρήσεις βασίστηκε για να βγει όλη αυτή η μελέτη; 
 Δεύτερη ερώτηση: Σε αυτές τις ημερομηνίες είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή οι μετρήσεις οι 
24ωρες. Το Σάββατο δεν υπολογίζεται; Δεν έχει ο Δήμος μας, και ειδικά ο Χολαργός, μεγάλη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Περικλέους, στη Σαρανταπόρου, στα σούπερ μάρκετ και στην 
αναψυχή, που βγαίνουν οικογένειες για να πάνε είτε να χρησιμοποιήσουν δημοτικές εγκαταστάσεις; 
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 Τέταρτη ερώτηση: Αναφέρετε πολύ χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα της μελέτης (δηλαδή 
στην τελευταία σελίδα κιόλας, για να βοηθήσω) –ρώτησα και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που 
ψήφισα «λευκό» γιʼ αυτή τη μελέτη, γιατί δεν είχα προλάβει να τη διαβάσω όλη γιατί μας ήρθε πολύ 
αργά– λέτε ότι «οι επεμβάσεις που απαρτίζουν την τελική πρόταση διαμορφώθηκαν βάσει των 
αποτελεσμάτων των αρχικών αναλύσεων, των παρατηρήσεων, σχολίων και υποδείξεων των φορέων 
μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης αλλά και μέσω των επιτροπών διαβούλευσης και 
των Δημοτικών Συμβουλίων». Ερώτηση; Για ποια διαβούλευση μιλάτε; Μιλάτε για τη διαβούλευση 
την ηλεκτρονική; Πρώτον. Μετείχαν μόνο 21 άτομα; Δεύτερον. Αναφέρατε στη δικιά σας 
τοποθέτηση στην αρχή ότι ήταν αρκετοί, χρησιμοποιήσατε τη λέξη «αρκετοί» πολίτες και αρκετοί 
φορείς. Πόσοι είναι οι αρκετοί; μετρώνται; Αρκετοί είναι 10; είναι 20; είναι 100; ή είναι 1.000 σε ένα 
προάστιο 44.000 ανθρώπων; Δημοτών και όχι κατοίκων. 
 Και τελευταία, για να κλείσω, για να μην κουράσω, γιατί συμφωνώ με τις ερωτήσεις περί 
Φανερωμένης, Εφορίας Χολαργού, αν [πιάστηκαν], που είπε και ο κύριος Ζήκας και ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος γιατί δεν υπάρχουν αυτά στη μελέτη ενώ ξέρουμε ότι θα  υπάρξει εκεί 
μεταγενέστερη μετατόπιση της κυκλοφοριακής κίνησης, θέλω να ρωτήσω το τελευταίο, και για μένα 
το πιο βασικό: 
 Αναφέρετε εσείς ο ίδιος (οι ίδιοι σαν μελετητές, όχι εσείς προσωπικά): «Βασικές αρχές της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι: 1) η εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλους, 2) βελτίωση 
οδικής ασφάλειας, 3) μείωση ρύπανσης, 4) αύξηση αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 5) 
ενίσχυση ελκυστικότητας του αστικού περιβάλλοντος». (σελίδα 199). Είστε ικανοποιημένος και 
νομίζετε ότι από αυτή τη μελέτη προάγεται και βελτιώνεται η βιώσιμη αστική κινητικότητα στο 
προάστιό μας; 
ΔΗΜΟΤΕΣ: Μπράβο, μπράβο! 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Και για να κλείσω. Έκανα και μα ερώτηση –δεν μου απαντήθηκε στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής– σχετικά με τα ατυχήματα (σελίδα 26 με 30). Αναφέρετε πόσα ατυχήματα έχουμε 
στην περιοχή. Μπράβο. Αν έγιναν πλαγιομετωπικά, αν έγιναν μετωπικά ή ό,τι έγιναν. Δεν αναφέρετε, 
πρώτον, σε ποιους δρόμους έγιναν αυτά. 
 Άρα: Σε ποιους δρόμους έγιναν, γιατί εγώ στη μελέτη αυτή δεν έχω, είχα [...] με την κυρία 
Βασσάλου, δεν ξέρω σε ποιους χάρτες είναι. Γιατί το να αναφέρουμε απλά σε 4 σελίδες ότι γίνανε 
πλαγιομετωπικά ή μη, ή ο ένας ή ο άλλος, ή είχαμε ατυχήματα, πρέπει να δούμε σε ποιους δρόμους 
έχουμε αυτά τα ατυχήματα. Αλλιώς είναι 4 σελίδες πεταμένες στις υπόλοιπες 200 μέσα. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Το μόνο που θέλω να πω, θα σας παρακαλέσω, επειδή δεν γνωρίζετε και τα διαδικαστικά των 
Δημοτικών Συμβουλίων, να αποφεύγονται οι αποδοκιμασίες ή οι επιδοκιμασίες. Σας παρακαλώ, 
συγκρατηθείτε, προκειμένου να γίνει η συζήτηση. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω την πρώτη ερώτηση και νομίζω τις άλλες μπορεί να τις 
απαντήσουν οι μελετητές ή η Τεχνική Υπηρεσία. 
 Σήμερα εγκρίνουμε τη μελέτη για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού η οποία έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με τις τροποποιήσεις που 
έκανε. Το κείμενο αυτό των 200 σελίδων που λέτε, στην αρχή η κυρία Αρβανίτη, η Αντιδήμαρχος, 
πήρε τον λόγο και έκανε κάποιες τροποποιήσεις του κειμένου, άλλαξε κάποια πράγματα έτσι όπως 
προτείνεται από τη δημοτική Αρχή, η οποία εισηγείται το θέμα και έχει συνταχθεί βεβαίως και με τη 
σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 Βεβαίως για να συντάξει αυτή τη μελέτη η Τεχνική Υπηρεσία, είχε τη βοήθεια του τεχνικού 
συμβούλου, που είναι η εταιρεία την οποία την εκπροσωπεί σήμερα ο κύριος Παπαδάτος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Για τις υπόλοιπες απαντήσεις, παρακαλώ τον κύριο Παπαδάτο. Ελάτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Ευχαριστώ. 
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 Όσον αφορά τα ατυχήματα, υπάρχει το σχέδιο 5, στο οποίο φαίνονται οι θέσεις των 
ατυχημάτων και νομίζω ότι μέσα στην έκθεση πρέπει να υπάρχουν και πίνακες που λένε ποια μέρα 
της βδομάδας έχουν γίνει αυτά τα ατυχήματα, ποια ώρα της ημέρας, ποιο μήνα του χρόνου, ακριβώς 
για να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ατυχημάτων, πέρα από την αιτία του ατυχήματος. 
Δηλαδή, παράρυρση πεζού, πλαγιομετωπική, μετωπική κ.ο.κ. 
 Και ο λόγος είναι προφανής: για να δούμε στη συγκεκριμένη θέση ποιο είναι το κυρίαρχο 
αίτιο. Είναι μία θέση στην οποία έχουμε παράσυρση πεζού; Είναι μία θέση στην οποία δεν υπάρχει 
ορατότητα άρα έχουμε πλαγιομετωπικές συγκρούσεις; Είναι μία θέση στην οποία τα ατυχήματα 
γίνονται το βράδυ, άρα μπορεί να μην έχουμε φωτισμό; Όλα αυτά τα στοιχεία, και έχουν 
αποτυπωθεί, και έχουν ληφθεί υπόψη. Οπότε υπάρχουν μέσα, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τα 
βρείτε. 
 Όσον αφορά τις μετρήσεις κυκλοφορίας, οι μετρήσεις κυκλοφορίας γίνονται πάντοτε τυπική 
καθημερινή, δηλαδή μία Τρίτη ή μία Πέμπτη, ούτως ώστε να είναι τα μαγαζιά ανοιχτά και το 
απόγευμα, εκτός αν τις ημέρες αυτές υπάρχουν κάποια ειδικά γεγονότα, γίνεται κάποια απεργία, 
γίνεται κάποια λαϊκή αγορά άρα διαταράσσεται η κυκλοφορία. Γίνονται τις ώρες αιχμής, ώστε να 
προκύψουν οι αιχμές (οι χειρότερες ώρες μας ενδιαφέρουν, όχι οι υπόλοιπες ώρες της ημέρας). Με 
χρήση των στοιχείων της Περιφέρειας Αττικής, που κάνουν 24ωρες μετρήσεις κάθε μέρα, κάθε μήνα, 
όλο τον χρόνο, κανονικοποιήθηκαν αυτές οι μετρήσεις που κάναμε εμείς, ούτως ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτικές της τυπικής καθημερινής, άρα να είναι αξιόπιστες για τον λόγο για τον οποίο τις 
κάναμε. Σαββατοκύριακα... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μία βδομάδα μόνο. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Οι μετρήσεις που κάναμε εκείνη τη βδομάδα κανονικοποιήθηκαν με τις 12μηνες 
μετρήσεις που πήραμε από την Περιφέρεια Αττικής, με το σύστημα που έχουν (σε όλη την Αττική 
έχουν γύρω στα 650 σημεία μέτρησης), ούτως ώστε να γίνουν αντιπροσωπευτικές και να μην 
αφορούν μόνο εκείνη τη βδομάδα, να μην είναι δηλαδή μία φωτογραφία. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Φαίνεται μες στη μελέτη; Αυτό το λέτε μες στη μελέτη; 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Το λέμε μες στη μελέτη. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Φαίνεται; Σε ποια σελίδα συγκεκριμένα; 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Θα σας πω σε λίγο, να μην καθυστερούμε όλο τον κόσμο γι’ αυτό, θα σας πω ό,τι 
θέλετε σε λίγο. 
 Όσον αφορά το Σάββατο, το Σάββατο μετρήσεις γίνονται μόνο όταν υπάρχουν 
χαρακτηριστικά τα οποία να τις δικαιολογούν. Δηλαδή, αν κάναμε μία μελέτη στη Βουλιαγμένης, στη 
Βάρκιζα –που έχουμε κάνει–, οι μετρήσεις εκεί γίνονται το Σαββατοκύριακο. Γιατί έχουμε μία 
ιδιαίτερα μεγάλη αιχμή το Σαββατοκύριακο, που δεν έχουμε τις καθημερινές. Είτε μιλάμε για 
μετρήσεις στάθμευσης είτε μιλάμε για μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Στον Χολαργό, στου 
Παπάγου, στην Αθήνα, στην Κυψέλη, στην Ηλιούπολη, δεν χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις το 
Σαββατοκύριακο γιατί είναι χαμηλότερος ο φόρτος απʼ ό,τι είναι την τυπική καθημερινή. Και αυτό το 
επιβεβαιώνουν –αυτό που είπαμε νωρίτερα– και οι μετρήσεις που παίρνουμε από την Περιφέρεια, 
που είναι 24ωρες, όλους τους μήνες του χρόνου, οι οποίες μας καθοδηγούν αν κάποιο 
χαρακτηριστικό ιδιαίτερο υπάρχει, ούτως ώστε να πάμε να κάνουμε τις επιτόπου μετρήσεις εκείνη τη 
συγκεκριμένη μέρα ή εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή που κάτι γίνεται περισσότερο. 
 Νομίζω τα καλύψαμε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Για τη διαβούλευση, για τη διαβούλευση. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Για τη διαβούλευση, δεν ξέρω μήπως πρέπει να πει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Για τη διαβούλευση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Δεν είναι θέμα εμείς να εκτιμήσουμε πόσοι κάτοικοι λάβανε μέρος. Αυτοί που θέλανε 
λάβανε μέρος. Η διαβούλευση ήταν ανοιχτή. Έγινε και διά ζώσης και έγινε και μέσω του διαδικτύου. 
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Και πάρα πολλοί κάτοικοι ήρθαν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και μιλήσαμε μαζί, και πάρα 
πολλοί κάτοικοι ήρθαν και στον Δήμαρχο, δηλαδή έγινε παντοιοτρόπως η διαβούλευση. 
 Τώρα, το αν συμμετείχαν και πόσοι συμμετείχαν, δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς αυτό το 
πράγμα να το προκαθορίσουμε, δεν μπορούμε εμείς να υποχρεώσουμε κάποιον να μετέχει. Από αυτή 
τη διαβούλευση που έγινε, και όσοι συμμετείχαν, βγήκαν κάποια συμπεράσματα. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] να μας δώσετε στοιχεία [...] και τι είπανε; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Συγγνώμη, αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα να πούμε αν ήρθαν δέκα ή πέντε. Ήρθαν 
πάντως στην Τεχνική Υπηρεσία, κάναμε συναντήσεις και με τους κατοίκους της Υμηττού τρεις-
τέσσερις φορές, και με τους άλλους κατοίκους της Πίνδου τρεις-τέσσερις φορές, και όλα αυτά τα 
πράγματα λοιπόν λήφθηκαν υπόψιν για να προχωρήσουμε παραπέρα. Η διαβούλευση είχε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο το υπερβήκαμε κατά πολύ. Ακριβώς για να μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε μία άποψη για το πού ακριβώς θα πρέπει να κατευθυνθούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Μια επιγενόμενη ερώτηση από τον κύριο Ανυφαντή. Ελάτε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
 Κυρία Βασσάλου, εννοείται ότι δεν είστε εσείς υπεύθυνη να μου απαντήσετε για τη 
διαβούλευση, δεν είναι δικός σας ο ρόλος αυτός. Απλώς, επειδή στην έρευνα του μελετητή, σε πάρα 
πολλά σημεία της μελέτης του αναφέρεται σε αυτή τη διαβούλευση. Και όταν αναφέρεσαι σε μια 
διαβούλευση και βγάζεις μια μελέτη, κάποιος περιμένει να δει το εύρος, κάποιος περιμένει να δει σε 
μια μελέτη, για να μπορεί να συγκρίνει τι είναι αυτή η διαβούλευση, ποια ήταν τα αποτελέσματα που 
παρήγαγε αυτή η διαβούλευση. 
 Άρα εγώ ρωτάω συγκεκριμένα: Αν βγούμε εδώ απέξω και ρωτήσουμε τους πρώτους εκατό 
ότι έγινε διαβούλευση ή ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας πάει ν’ αλλάξει βασικές αρτηρίες οδικές, το 
ξέρουν; Και δεν αναφέρομαι-, δεν θέλω να μου απαντήσει στην ερώτηση αυτή η κυρία Βασσάλου, 
μιλάω στη δημοτική Αρχή. Ξέρουν, αν βγούμε εδώ έξω και ρωτήσουμε πενήντα δημότες τώρα, ότι 
έγινε διαβούλευση δυόμισι χρόνια στον Δήμο μας γι’ αυτό το θέμα; Ποιες ενέργειες γίνανε για να 
γίνει διαβούλευση; Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε ότι, να λέμε σε όλη την- ότι υπάρχει 
διαβούλευση, χωρίς να λένε πού, ποιος και γιατί. Απλά «αρκετοί φορείς». Ποιοι φορείς; Αυτό θα 
ήθελα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Ερώτηση από τον κύριο Στάππα, μια και η κυρία Πολυκαλά δεν θα κάνει ερώτηση. Ελάτε. 
 Ο κύριος Στάππας για ερωτήσεις. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν είδα κάπου στη μελέτη ξεκάθαρα ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για να 
τεκμηριωθεί η προτεραιότητα κάθε πρότασης που κάνετε. Και φυσικά δεν υπάρχουν και, ειδικά για 
κάθε μία από αυτές, πώς μπήκαν σε αυτή τη σειρά. 
 Άλλη ερώτηση είναι: Αυτή η ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη που προβλέπει ο νόμος για τους 
περιβαλλοντικούς όρους της περιφερειακής Υμηττού, την οποία την έχουμε ζητήσει από την αρχή 
που έχει γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν έχει βρεθεί; Δηλαδή θεωρώ ότι δεν ήταν μάλλον στο 
αντικείμενο του μελετητή, αλλά η Τεχνική Υπηρεσία και ο Δήμος, αφού μας αφορά ουσιαστικά, 
άσχετα αν είναι δεκαπέντε ετών, η μορφολογία της περιοχής μας ουσιαστικά δεν αλλάζει παρά μόνο 
στους κόμβους με τους οποίους ασχολείται αυτή η μελέτη. Θα ’πρεπε λοιπόν να την έχουμε στο 
αρχείο μας, και πρέπει να βρεθεί. Ρωτάω δηλαδή γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, μισό λεπτό, επειδή δεν ακούγεστε τόσο καλά, να κλείσει ο κύριος 
Κεχρής λίγο το μικρόφωνο, για ν’ ακούγεστε καλύτερα. Ωραία. Συνεχίσετε. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Επίσης, θα ήθελα να μάθω, στη διαμόρφωση των κόμβων Πίνδου και Αργυροκάστρου 
και Μπλέσσα και Αργυροκάστρου δεν έχουν σχεδιαστεί διαβάσεις πεζών κάθετα στη Αργυροκάστρου. 
Αυτό είναι παράλειψη, ξεχάστηκε δηλαδή, ή σημαίνει κάτι άλλο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Παρακαλώ τον κύριο Παπαδάτο να απαντήσει. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Όσον αφορά την περιβαλλοντική μελέτη, νομίζω ότι δεν την έχουμε υπόψη μας και 
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ήταν και έξω από το αντικείμενό μας. Τώρα για το συγκεκριμένο, να το βρω και να απαντήσω, να 
μην καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Να το βρω και θα σας απαντήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση και θα δούμε. 
 Ο κύριος Καραγιάννης για ερωτήσεις. Παρακαλώ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα θέμα, το θέμα αυτό της Πίνδου και το κλείσιμο αυτό 
που έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια, απʼ ό,τι έμαθα πρόσφατα έγινε το 2005. 
 Καταρχήν βλέπω ότι το πρόβλημα, όπως παρουσιάστηκε τουλάχιστον από τον κύριο 
μελετητή εδώ, έχει αρκετά προβλήματα και αρκετές δυσκολίες. Πέρα όμως απ’ αυτό, χρειάζεται να 
γίνουν και κάποιες ενέργειες από μεριάς του Δήμου. Και οι ερωτήσεις μου είναι πάνω σε αυτά. 
Δηλαδή: 
 Καταρχήν είπαμε ότι η Περιφέρεια σκέφτεται να κλείσει τη Λαυρίου κάποια στιγμή. Υπάρχει 
κάποιο χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό το πράγμα; Ή το ξέρουμε, γνωρίζουμε ας πούμε η Περιφέρεια τι 
έχει κατά νου σε χρόνο; 
 Δεύτερο. Ο λόγος κλεισίματος της Πίνδου, το 2005 περίπου, αν θυμάμαι καλά... 
...... : Πιο πριν, πιο πριν. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και πιο πριν; Ποιος ήταν; Νομίζω ότι αυτός ο λόγος θα μας δώσει και κάποια 
στοιχεία. Δηλαδή, εγώ το βλέπω ότι έγινε ένα κλείσιμο για να μετατοπιστεί η κυκλοφορία σε κάποιο 
προάστιο και να μην ενοχλεί κάποιους άλλους. 
...... : Ήταν αντιδρομημένος ο δρόμος. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πώς ήταν; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Ήταν αντιδρομημένος ο δρόμος, δηλαδή δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι-ναι, εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τις ερωτήσεις και μετά θα προχωρήσουμε. Ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος δηλαδή που έκλεισε αυτός ο δρόμος; 
 Και ένα τρίτο ερώτημα. Έχει γίνει μάλλον το ερώτημα αυτό, αλλά θέλω να δω ποιες είναι οι 
προθέσεις του Δήμου. Αυτές οι διαπραγματεύσεις που λέμε με την Αττική Οδό, είπαμε ότι δεν έχουν 
γίνει. Σκέφτεστε να γίνουν; Και αν ναι, πότε θα γίνουν; Διότι νομίζω, πραγματικά κι εγώ συμφωνώ 
με ό,τι άκουσα από δω πέρα και από άλλους, και από τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο και από άλλους, 
ότι πιθανόν είναι η μοναδική λύση. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Σε σχέση με τη Λαυρίου και με την Περιφέρεια, είμαστε σε πολύ στενή επαφή και 
παρακολουθούμε την εξέλιξη του πράγματος. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, διότι 
δεν εξαρτάται από μας. Είμαστε όμως σε πολύ στενή επαφή και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε 
κάποια οριστική πρόταση από πλευράς της Περιφέρειας, ώστε μετά να μπορούμε να ξέρουμε τι θα 
κάνουμε από κει και πέρα, πότε θα υλοποιηθεί δηλαδή. Γιατί πρέπει να κάνει κάποιο έργο η 
Περιφέρεια εκεί, εφόσον καταλήξει στην πρόταση. 
 Για το κλείσιμο της οδού Πίνδου, αυτό ανάγεται σε πολύ παλιότερη εποχή, που το είχε κάνει 
παλιά ο Δήμος Παπάγου. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να ανατρέξουμε, ή μάλλον μπορεί να 
ανατρέξουμε, έχουμε βρει τις αποφάσεις και το αιτιολογικό εκείνων των αποφάσεων, αλλά αυτή τη 
στιγμή εμάς μας αφορά τι κάνουμε τώρα. Εμείς έχουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα τι κάνουμε 
τώρα. Άρα λοιπόν, εξετάσαμε όλες, όπως εκτέθηκε μέχρι στιγμής, όλες τις πιθανές λύσεις, τι είδους 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δίνει κάποια λύση και πού μπορούμε να προσανατολιστούμε. Αυτό 
μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια κριτική για το πώς λήφθηκαν οι 
αποφάσεις το 1990-τόσο, που δεν θυμάμαι πότε έγινε. 
 Όσον αφορά για τις διαπραγματεύσεις με την Αττική Οδό, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να 
το δούμε με τη διοίκηση του Δήμου και σε συνεργασία μαζί σας, να δούμε πώς έχει γίνει σε άλλους 
Δήμους, και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποια δίοδο σε αυτό το πράγμα, κάποια διέξοδο 
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μάλλον. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εγώ ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Πριν απαντήσει ο κύριος Παπαδάτος, μία επιγενόμενη ερώτηση από τον κύριο Τίγκα που μου 
ζήτησε. Ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω, και μου δημιουργήθηκε τώρα η ερώτηση: Αφού είδατε, κυρία 
Βασσάλου, την απόφαση και το σκεπτικό που έκλεινε την Πίνδου, μπορείτε να μας τη φέρετε ν’ 
ακούσουμε κι εμείς; Διότι οφείλω να ομολογήσω, επειδή είναι ένα θέμα που το έχουμε παραψάξει, 
ότι ακούω αντικρουόμενα πράγματα. Για να μην αρχίσουμε τη φιλολογία εδώ μέσα. Αφού λοιπόν 
είδατε την απόφαση, φέρτε την εδώ, να δούμε για ποιο λόγο και με ποιο σκεπτικό και ενδεχομένως 
το σκεπτικό αυτό να έχει ανατραπεί. Ένα είναι αυτό. 
 Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω τον κύριο μελετητή: Τη μετακίνηση του φαναριού 
Αναστάσεως και 25ης, που είχαμε προτείνει να ’ρθει πιο πίσω για τον λόγο ότι όταν σταματάει η 
Αναστάσεως και η 25ης και ανοίγει το φανάρι από την Ιωνίας, για να περάσει την Κοκόλα απέναντι 
πρέπει να σου κάνει τη χάρη και να σταματήσει ο άλλος. Αυτή η μετακίνηση προβλέπεται; 
Συγχωρέστε με, δεν το είδα, γι’ αυτό ρωτάω. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ο κύριος Παπαδάτος έχει τον λόγο. Ελάτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Για την Πίνδου δεν μπορώ ν’ απαντήσω, προφανώς μπορεί να αποτελέσει θέμα μιας 
άλλης συζήτησης. 
 Όσον αφορά την 25ης Μαρτίου και Αναστάσεως, η προτεινόμενη διαμόρφωση που είδαμε 
νωρίτερα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα γιατί φέρνει πολύ πιο κοντά αυτές τις κινήσεις, άρα αυτό 
το κενό που υπάρχει σήμερα και δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα στην κίνηση εξαλείφεται με αυτό 
τον τρόπο. Και επεκτείνεται και η νησίδα, άρα δεν δημιουργείται η δυνατότητα κάποιος να περάσει 
απέναντι για να κάνει αυτή την κίνηση. Θα το δείτε και στα σχέδια της μελέτης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδάτο. 
 Μία επιγενόμενη ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Ερώτηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ καταρχήν. 
 Στην αρχή την εισηγήσεώς σας, αν δεν κάνω λάθος, ομιλείτε για δύο γενικά πολεοδομικά 
σχέδια. Το ένα αναφέρεται στην Κοινότητα Παπάγου και το άλλο εις την Κοινότητα Χολαργού. Και 
μάλιστα μιλάμε για μία μελέτη από το 2010, η οποία μελέτη δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, δεν έχει 
τελεσιδικήσει δηλαδή μετά από οχτώ χρόνια, και λέτε ότι βρίσκεται εις-, έχει σταλεί στη Διεύθυνση 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών Περιαστικών Περιοχών, για να εξεταστεί και ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισής της. Αφού στηρίζεστε σε αυτή τη μελέτη, ή μάλλον έχετε στοιχεία, ή έπρεπε να 
πάρετε από την Τεχνική Υπηρεσία, σας απησχόλησε να δείτε μήπως κολλήσει, εμποδιστεί δηλαδή 
από την Περιφέρεια αυτή η διαδρομή της; Η μία ερώτηση. 
 Η άλλη επίσης ερώτηση αναφέρεται στη μελέτη... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, συγγνώμη. Ποια μελέτη λέτε; γιατί δεν καταλάβαμε. Σε ποια μελέτη 
αναφέρεστε; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Η μελέτη που γίνεται τώρα, οπωσδήποτε συνεκτιμά και λαμβάνει υπόψιν τα δύο 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Χολαργού και Παπάγου. Αυτή είναι η άποψή μου. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Του Χολαργού έχει γίνει ΦΕΚ, [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ναι, διαβάζω εδώ ότι εκκρεμεί εις την Περιφέρεια επί μία δεκαετία. Και ερωτώ... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν εκκρεμεί. Αφού έγινε φέτος [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Λέει επί λέξει: «Σύνταξη πρώτου γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού». 
...... : Τι είναι αυτό; Ποιος το λέει; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τι διαβάζετε εκεί; Για να καταλάβω τι διαβάζετε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Από την εισήγηση της μελέτης. Είτε η Τεχνική Υπηρεσία τα αναφέρει ή ο μελετητής. 
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 Και τελειώνω: Εις το πολεοδομικό σχέδιο του Χολαργού επίσης, υπάρχει άλλη μελέτη η οποία, 
η β’ βάση της μελέτης, που αποτελεί την οριστική πρόταση, βρίσκεται στο νομοθετικό τμήμα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, για τον έλεγχο και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Από τότε μέχρι τώρα, έχει 
κάνει ενέργειες ο Δήμος; Και αν έκανε κάποιες, τι εμπόδιο βρήκε ώστε να κρατήσουμε οχτώ χρόνια 
στη μια περίπτωση και δέκα για την καθυστέρηση των μελετών; Οι οποίες πιστεύω τον μελετητή θα 
τον βοηθούσαν. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Μία τελευταία ερώτηση που ζήτησε ο... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Να απαντήσω σε αυτό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι-όχι, απάντηση θέλετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α! Τελείωσε; Ωραία. Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν, απαντώ με βάση αυτά που κατάλαβα. 
 Πρώτον. Το γενικό πολεοδομικό του Χολαργού έχει οριστικοποιηθεί και έχει βγει σε ΦΕΚ. 
Αρχικά, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η μελέτη, δεν είχε ακόμα βγει το ΦΕΚ. Τώρα έχει βγει το ΦΕΚ. 
Έχουμε λοιπόν οριστικό γενικό πολεοδομικό του Χολαργού. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Το ’16. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Του ’16, ναι. 
 Το γενικό πολεοδομικό του Παπάγου είναι ακόμα στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο ΥΠΕΚΑ, προς έγκριση. 
Δεν έχει εγκριθεί. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μία δεκαετία. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Δεν είναι δεκαετία, κύριε Σκουτέρη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Από το ’10, είναι οχτώ χρόνια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Είναι από το 2013; ’14; Το ’14. Τέσσερα χρόνια. Θα μπορεί να γίνει άλλα τέσσερα, 
διότι αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς δεν εξαρτάται από μας... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν προκύπτει από κανένα [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Έχει κατατεθεί ο φάκελος του γενικού πολεοδομικού, έχει φύγει από τον Δήμο μας και 
είναι πλέον στο ΥΠΕΚΑ προς έγκριση. Εκεί λοιπόν αναμένεται, κάνουμε συνεχή επικοινωνία και μαζί 
τους, για να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει προωθηθεί, κανένα γενικό πολεοδομικό το τελευταίο 
διάστημα από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Του Παπάγου λοιπόν το γενικό πολεοδομικό είναι σε αυτή 
τη φάση. Εμείς από κει και πέρα συνεχίζουμε και μελετάμε, πέρα από αυτές τις ελλείψεις που 
υπάρχουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, τώρα γιατί το κάνετε αυτό; Σας παρακαλώ, αφού τα ξέρετε. 
 Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εάν θέλετε, στο ερώτημα που έκανε ο κύριος Τίγκας προηγουμένως σχετικά με τις 
αποφάσεις [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, ναι. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ μία απόφαση του τότε Δήμου Παπάγου, 5 Φεβρουαρίου του 
1998, όπου συζητούνται μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λύσεις, που είχε δώσει τότε μία μελετητική 
ομάδα που έκανε τις κυκλοφοριακές μελέτες του Παπάγου, και συγκεκριμένα ήταν η "DENCO", του 
κυρίου Φραντζεσκάκη, και σε αυτή την απόφαση του Δήμου Παπάγου τότε, το ’98, επιλέγεται η 
λύση 1 του πρακτικού 3. 
 Η λύση 1 λοιπόν του πρακτικού 3 λέει: «Προτεινόμενες πεζοδρομήσεις. Προτείνεται, λοιπόν, 
η λύση 1. 1) Η οδός Πίνδου στο τμήμα της απ’ την οδό Υμηττού προς την οδό Αυλώνος, για μικρό 
μήκος περίπου 5 μέτρων. Η πεζοδρόμηση αυτή γίνεται για να εμποδιστεί η κυκλοφορία των 
οχημάτων, η οποία γίνεται σήμερα παράνομα στο τμήμα αυτό, αντίθετα προς την επιτρεπόμενη 
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φορά μονοδρόμησης, και για να μειωθεί η διοχέτευση της διαμπερούς κυκλοφορίας μέσω της οδού 
Πίνδου. Στις διασταυρώσεις με τις οδούς Σαρανταπόρου, Ξανθίππου, Αναστάσεως και Μονής Κύκκου 
επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων». Αυτό είναι το α). Το β) «Στην οδό Ροδόπης...»,  αναφέρει 
κάποιες άλλες λύσεις, και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η απόφαση τότε του Δήμου Παπάγου. Η 
οποία βγήκε από κάποιες μελέτες που είχαν κάνει σαν Δήμος Παπάγου και τις επέλεξε το Δημοτικό 
Συμβούλιο του τότε Δήμου Παπάγου. 
 Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αυτή την πραγματικότητα καλούμεθα σήμερα να την 
αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Και μία τελευταία, γιατί κάθε φορά μετά την τελευταία ερώτηση υπάρχει πάλι τελευταία 
ερώτηση. Λοιπόν, ας είναι η τελευταία, του κυρίου Στάππα. Ελάτε. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Εγώ έχω κάνει τις ερωτήσεις και περιμένω απαντήσεις σε δύο από αυτές, γι’ αυτό 
περιμένω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εάν θυμάμαι καλά, έχω σημειώσει ότι έχει κάνει κάποια ερώτηση όσον αφορά τις 
προτεραιότητες, έτσι; πώς μπήκαν οι προτεραιότητες. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Ναι, αυτό είναι το ένα, που ουσιαστικά... 
 Είναι τρεις λοιπόν οι ερωτήσεις στις οποίες δεν πήρα απάντηση: Η μία είναι τα κριτήρια των 
προτεραιοτήτων, κάθε μίας πρότασης που έχουμε. Το δεύτερο είναι τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε στα 
χέρια μας τη μελέτη που προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι της περιφερειακής οδού για το 
κυκλοφοριακό μας. Και το τρίτο είναι γιατί δεν υπάρχουν διαβάσεις κάθετα στην Αργυροκάστρου, 
τους δύο κόμβους που έχουν σχεδιαστεί εκεί. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ωραία. 
 Όσον αφορά τις προτεραιότητες: Οι προτεραιότητες έχουν μπει κάπως ενδεικτικά. Δηλαδή, 
από όλα αυτά τα 33 σημεία, υπάρχουν κάποια τα οποία μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα, άρα μπαίνουν αυτές οι προτεραιότητες από μόνες τους γιατί μπορούν να 
υλοποιηθούν άμεσα. Και κάποιες άλλες προτεραιότητες που απαιτούν να γίνουν έργα ή να γίνουν 
ειδικές μελέτες, μπαίνουν σε μια πιο δεύτερη μοίρα. Όμως όλες αποτελούν αποφάσεις αυτής της 
μελέτης. Τις οποίες εμείς σαν Δήμος και σαν Υπηρεσία θα πρέπει να τις δούμε σε μια χρονική 
διάρκεια των επόμενων ετών, μία-μία να τις βάζουμε κάτω και να τις λύνουμε. Όπως ήδη πολλές από 
τις προτεραιότητες που μπαίνουνε σε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη σειρά εδώ, έχουν ήδη αρχίσει να 
υλοποιούνται. Όπως η ανάπλαση της οδού Ζακυνθινού, έχει ήδη μπει σε διαδικασία επίλυσης. 
Δηλαδή είναι πολλές από τις προτάσεις που είναι σε πολύ πιο μετά προτεραιότητα που έχουν ήδη 
προηγηθεί, τις έχουμε βάλει σε υλοποίηση. 
 Όσον αφορά αυτή τη μελέτη που μας έχετε πει πάρα πολλές φορές, δεν μας την έχει 
κοινοποιήσει κανείς, δεν την έχουμε βρει πουθενά. Εάν εσείς έχετε τη δυνατότητα να μας τη βρείτε ή 
να μας πείτε πού να κατευθυνθούμε, εμείς πάντως δεν την έχουμε βρει. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτό πρέπει να το κάνετε εσείς. Δηλαδή για μένα είναι απαράδεκτο να μου στέλνετε το 
μπαλάκι. Εγώ ξέρετε ότι έκανα την προσπάθειά μου και προσωπικά. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Δεν την έχουμε βρει, όχι. Εγώ σας λέω ότι... Εγώ απαντώ και λέω... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Τηλεφωνήστε στην Αττική Οδό να σας πούνε με ποιους περιβαλλοντικούς όρους 
δουλεύουν. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ωραία. Εγώ απαντώ... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Αν δεν έχει γίνει αυτή η μελέτη, πρέπει να την απαιτήσει ο Δήμος να γίνει. Αν έχει γίνει, 
πρέπει να δούμε τι ακριβώς, ποια είναι τα συμπεράσματά της σε σχέση με τον Δήμο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εγώ, από την έρευνα που έχουμε κάνει, αυτή τη μελέτη δεν την έχουμε βρει. Θα το 
διερευνήσουμε περισσότερο, μήπως τυχόν και τη βρούμε. Πάντως δεν την έχουμε βρει μέχρι 
στιγμής. 
 Και κάτι άλλο που είπατε στο τέλος; 
...... : Για τις διαβάσεις. 
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ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Α, για τις πεζοδιαβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ στη μελέτη υπάρχουν κάποιες 
προτάσεις διαμορφώσεων, τις οποίες όμως όταν θα πάμε να τις υλοποιήσουμε θα τις μελετήσουμε σε 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Τώρα εδώ φαίνονται κάπως ενδεικτικά. Και στην ενδεικτική τους μορφή 
είναι αρκετά καλά μελετημένες. Σίγουρα όμως όταν θα πάμε να τον υλοποιήσουμε τον κόμβο, θα 
δούμε περαιτέρω ποιες διαβάσεις πρέπει να βάλουμε κλπ. Δεν είναι δηλαδή αυτό μία πλήρης 
εμπεριστατωμένη μελέτη για υλοποίηση, είναι μία ενδεικτική λύση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 
 Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου, τελείωσαν και οι ερωτήσεις. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάμε στις τοποθετήσεις, τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, επειδή έγινε αρκετή κουβέντα για το θέμα της διαβούλευσης. 
 Συνεδρίασε –αν θυμάμαι καλά ήταν καλοκαίρι– η επιτροπή διαβούλευσης πρώτη φορά, 
ύστερα ανεβάσαμε στο site του Δήμου για τουλάχιστον δυο μήνες το σχέδιο διαβούλευσης, 
ξανασυνεδριάσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, Νοέμβριο αν δεν κάνω λάθος, και παρ’ όλα αυτά 
περιμέναμε και τουλάχιστον έναν χρόνο για να δούμε προτάσεις, για να δούμε παρατηρήσεις από 
τους φορείς, από τις δημοτικές παρατάξεις. 
 Μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Ανυφαντής, ενώ η παράταξή του δεν έχει κάνει καμία 
πρόταση στη διαβούλευση, δεν έχει συμμετέχει, η ίδια ολόκληρη η παράταξη δεν έχει καταθέσει μια 
πρόταση, και διάφορες άλλες παρατάξεις, μου κάνει εντύπωση να λέτε ότι δεν έγινε διαβούλευση. 
Σας λέμε, δυο χρόνια το θέμα το τρέχουμε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να γίνει 
διαβούλευση για να το μάθει; 
 Και βεβαίως το 90% των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν τα μαθαίνουν οι δημότες, 
δεν ενδιαφέρονται, υπάρχει απαξίωση από τα θέματα. Εδώ έχουμε δύο συγκεκριμένες, γι’ αυτό 
έχουμε τόσο κόσμο από κάτω, γιατί αφορά δυο συγκεκριμένες κατηγορίες: Αυτοί που λένε να ανοίξει 
η Πίνδου και αυτοί που λένε να μην ανοίξει η Πίνδου. Αυτοί έχουν έρθει σήμερα εδώ, δεν έχει έρθει 
κάποιος άλλος από κάποιο άλλο μέρος της πόλης να πει τις απόψεις του και να μας πει κάτι. 
 Οπότε δεν νομίζω, κύριε Ανυφαντή, ότι δεν έγινε διαβούλευση. Ίσα-ίσα, το αφήσαμε και το 
τραβήξαμε και το ξεχειλώσαμε όσο γινόταν, για να μαζέψουμε και καινούριες προτάσεις. 
 Λοιπόν, κατατέθηκε η άποψη της δημοτικής Αρχής, την ανέφερε η κυρία Αρβανίτη σε αυτές 
τις 33 περιπτώσεις. 
 Εγώ θα ’θελα να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις, να ακούσουμε και τους κατοίκους, και πριν 
την ψηφοφορία να πούμε τέσσερα-πέντε σημεία τα οποία μπορεί να μην έχουν γίνει κατανοητά, 
κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ως προς τη διαδικασία, περισσότερο για εσάς που παρακολουθείτε, είναι: Θα ανοίξει 
κατάλογος ομιλητών από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στο τέλος θα μπορέσετε κι εσείς με 
κάποιους εκπροσώπους σας εντός 8 λεπτών στο σύνολο όπως αναφέρει ο κανονισμός. Ή 4 άτομα ή 
οτιδήποτε άλλο, όποιοι νομίζετε ότι θέλετε να μιλήσετε και να τοποθετηθείτε σε αυτό το διάστημα. 
Επιλέξτε μεταξύ σας ποιοι θέλετε να τοποθετηθούν, μέχρι 4 άτομα, και να προχωρήσουμε. 
 Λοιπόν, ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ζήκας, ο 
κύριος Στάππας, ο κύριος Ανυφαντής, η κυρία Πολυκαλά, η κυρία Φασούλη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Και ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος θα θέλει, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όσοι είναι στον κατάλογο. 
 Θα παρακαλέσω να μην περάσει κανένας και με τίποτα τα 5 λεπτά, έτσι; Σας παρακαλώ πάρα 
πολύ. 
 Παρακαλώ, ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Επί της διαδικασίας, μισό λεπτό... 
(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, ποιος μιλάει τώρα, ποιος θέλει; 
 Η κυρία Αρβανίτη, παρακαλώ. 
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ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ένα πράγμα το οποίο νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Αυτή η μελέτη έχει 
33 σημεία. Αρχικά την εταιρεία συμβούλων την είχαμε καλέσει για 10. Εξετάστηκαν και άλλα θέματα, 
που δεν αναφέρονται εδώ. 
 Υπάρχουν πιθανά σενάρια που στην εισήγησή μου διευκρίνισα. Επί της οδού Υμηττού, το 
άφησα ανοιχτό και είπα να συζητηθεί εκτενέστερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά 
πιστεύω ότι δεν έχει δοθεί μία λύση τέτοια που να πούμε ότι είναι η ορθή λύση. Πραγματικά εγώ 
θεωρώ ότι οι κάτοικοι της οδού Υμηττού που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή βάλλονται 
από όλα αυτά τα αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσω της Ναυαρίνου. Σίγουρα επιδιώκουν το να ανοίξει 
διαμπερώς η Πίνδου. Που βέβαια η Πίνδου το ’98 έκλεισε με βίαιο τρόπο, αφού είχε προηγουμένως 
μονοδρομηθεί. Το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλοι οι παράπλευροι δρόμοι 
(Σαρανταπόρου, Ξανθίππου, Δελβίνου) πλήττονταν από τον διερχόμενο φόρτο αυτοκινήτων. 
 Δεν είμαι πεπεισμένη ότι έχει βρεθεί μία τέτοια λύση που θα ελαφρύνει την κατάσταση των 
κατοίκων της Υμηττού στο συγκεκριμένο κομμάτι και δεν θα βλάψει τους υπόλοιπους κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής. Και επειδή νομίζω εδώ πέρα καλούμαστε να εξασφαλίσουμε το καλώς έχειν 
όλων των δημοτών, είτε το έχουν αντιληφθεί μέσω διαβούλευσης είτε δεν το έχουν αντιληφθεί, 
θεωρώ ότι η πρόταση πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι η πρόταση του κυρίου Παπαδάτου. 
Δηλαδή να προχωρήσει ο κόμβος της Λαυρίου έτσι όπως τον περιέγραψε... Και δεν άλλαξε κάτι, 
κύριε Κεχρή. Δηλαδή είπε: «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή, από τα αυτοκίνητα που έρχονται από 
τα Γλυκά Νερά με κατεύθυνση προς Σταυρό, αριστερά στην οδό Τρικάλων με διαμόρφωση στη 
νησίδα, και αυτοί που βγαίνουν από την Αγία Παρασκευή προς τον Σταυρό με αριστερή στροφή, θα 
έχουν φανάρι και θα εξασφαλίζεται πλέον η ασφάλειά τους». Αυτό είναι το φανάρι, όχι φανάρι σε 
αυτούς που παράνομα στρίβανε αριστερά από τα Γλυκά μέσα στην Τρικάλων. 
 Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό που ένας μελετητής επιστήμονας συγκοινωνιολόγος 
διακεκριμένος έχει προτείνει εδώ πέρα, όσο μακρά και αν είναι αυτή η κατάσταση μέχρι να βγάλουμε 
ένα ασφαλές συμπέρασμα, που δεν θα βλάψει κανέναν από το κοινωνικό σύνολο. 
 Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Ανοίγουμε, λοιπόν, τον κατάλογο. Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας για 300 δευτερόλεπτα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κύριος Στάππας. Παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Έχω την εντύπωση ότι θα είναι καλύτερο να τοποθετηθούν πρώτα οι κάτοικοι οι οποίοι 
ενδιαφέρονται, και μετά να κλείσουμε εμείς με τις τοποθετήσεις μας. Γιατί δεν θα ξέρουμε τα θέματα 
που [...] ν’ ακούσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια και αναφέρεστε, κύριε Στάππα, στο επί της διαδικασίας, η διαδικασία δεν αναφέρει 
τίποτα από αυτό το οποίο λέτε. Δεν έχω όμως κανένα πρόβλημα, απλώς είπα να ακούσουν και τις 
τοποθετήσεις των άλλων και να πουν την άποψή τους. Εάν θέλουν τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα... 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, να μην ολοκληρώσω σε αυτό; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ρωτάω. Συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Λέω: Εάν θέλετε, η άποψή μου είναι... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Να κάνουμε και ερωτήσεις, όχι μόνο [...]. Να κάνουμε και ερωτήσεις, 
διευκρινίσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα; 
...... : Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μέσω των τοποθετήσεών σας θα σας δώσω το δικαίωμα να κάνετε και όποιες 
ερωτήσεις θέλετε. 
 Ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λέτε, για να βρεθεί μια μέση... Μπορούμε να 
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κάνουμε την πρωτολογία, να τοποθετηθούμε, για να ακούσουν και οι δημότες ποιες είναι οι απόψεις 
εδώ μέσα, και πριν τη δευτερολογία να πουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, για να επανέλθουμε μετά εάν 
κάτι αλλάζει. Εν πάση περιπτώσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το οποίο λέτε, κύριε Τίγκα, είναι ακριβώς αυτό που ερμηνεύει και λέει ο 
κανονισμός. Αυτό πάμε να εφαρμόσουμε. Ο κύριος Στάππας ζήτησε κάτι άλλο, κι εγώ λέω να γίνει 
αυτό. 
ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει. Αυτό λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας, για 300 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, πριν μπω στην ουσία της τοποθέτησής μου, θα ήθελα να επισημάνω δυο-τρία 
πράγματα. Το ένα είναι αυτή η περιβόητη διαβούλευση. Ακούσαμε, ξανακούσαμε ότι τελικά 21 άτομα 
πληκτρολόγησαν στον υπολογιστή την άποψή τους. Να το δεχθώ, αυτή θέλανε, αυτή 
πληκτρολόγησαν, αυτή είπαν ότι θέλανε. Αλλά ρωτάω, όταν οι 10 (συν 4 που αδιαφόρησαν) 
τοποθετούνται αρνητικά στο θέμα της Υμηττού Ναυαρίνου και Εθνικής Αμύνης, αυτοί πώς 
μετρώνται, πώς λαμβάνονται υπόψιν στην προτεινόμενη λύση; Γιατί απʼ ό,τι κατάλαβα, μάλλον 
αγνοούνται. 
 Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να γενικολογούμε και να φοβόμαστε ότι 
αν πάρουμε μία απόφαση, επειδή κάτι ανάλογο έγινε και σε κάποιους άλλους Δήμους και η 
Αποκεντρωμένη τις απέρριψε, μήπως απορρίψει και τις δικές μας. Λάθος μέγα αυτό. Να πάρουμε την 
απόφαση που θέλουμε, τη νομότυπη απόφαση, και ας πάει στην Αποκεντρωμένη να μας πει τα δικά 
της. 
 Το τρίτο που θέλω να πω. Η λογική τού να περιμένουμε το έργο ή το εργάκι που θα κάνει η 
Περιφέρεια ή το Υπουργείο Υποδομών, θεωρώ ότι έχει σκοπιμότητα μία και μοναδική: να στείλουμε 
στις καλένδες το ζήτημα, ή να περιμένουμε τουλάχιστον μία 20ετία να γίνει το έργο και να ’ρθούμε 
μετά –έργο που δεν ξέρουμε τι είδους θα είναι– και να μελετήσουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα 
στη Ναυαρίνου - Υμηττού. 
 Κυρίες και κύριοι, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ομολογώ ότι θα περίμενα μετά από 
τόσες παρεμβάσεις, μετά από τις αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων, να υπάρξει μία λύση. Εγώ 
και προχθές που είχε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατέθεσα μία πρόταση. Η πρόταση, απʼ ό,τι 
άκουσα, ταυτίζεται περίπου με τη δεύτερη πρόταση που έκανε ο μελετητής, δηλαδή μιλάει για να 
αναστροφή της κυκλοφορίας. Εγώ όμως θέλω να σας επισημάνω δύο κομβικά σημεία της πρότασης: 
Φανταστείτε ότι είμαστε στην οδό Μακεδονίας στου Παπάγου. Περνάμε απέναντι από την 
Αναστάσεως, μπαίνουμε στην Ανατολής, διανύουμε 200 περίπου μέτρα, στρίβουμε αριστερά την 
Υμηττού και πάμε αμέσως δεξιά τη Ναυαρίνου. Δηλαδή τώρα τι έχουμε κάνει: αντιδρομήσαμε τη 
Ναυαρίνου. Στέλνουμε την κυκλοφορία αυτή. Την κυκλοφορία που έρχεται από την Αγία Παρασκευή 
-  Χολαργό, τη φτάνουμε στον κόμβο Ναυαρίνου και Ανατολής και τη στέλνουμε από το πάνω μέρος 
στην Ανατολής, με μία δέσμευση: Αυτοί οι οποίοι θα κινηθούν από την Ανατολής προς Αναστάσεως, 
απαγορεύεται να στρίψουν δεξιά στην Υμηττού. 
 Και τελικώς, για να δούμε εάν αυτή η λύση –διότι αυτή κάποιος συγκοινωνιολόγος μού την 
πρότεινε– είναι σωστή και μπορεί να περπατήσει, έχει δύο κρίσιμα σημεία: το ένα είναι να μετρηθεί η 
ροή, να μετρηθεί η κυκλοφορία, ακριβώς όπως ερχόμαστε από Παπάγου, Ανατολής, στροφή προς 
Υμηττού, τι αυτοκίνητα περνάνε εκεί, τα οποία θα μπούνε και στη Ναυαρίνου. Και το δεύτερο, αυτά 
που τώρα έρχονται από τον Χολαργό και περνάνε τη Ναυαρίνου, Ναυαρίνου λοιπόν και Υμηττού τι 
αυτοκίνητα μπαίνουν από κει. Εάν είναι μικρότερος ο όγκος των οχημάτων από τις μετρήσεις που θα 
προκύψουν με την αναστροφή αυτή που λέμε, τότε η λύση αυτή έχει βάση. Αν είναι μεγαλύτερος, 
δεν έχει νόημα. 
 Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, να πω και κάτι άλλο. Εμείς ερχόμαστε και λέμε να ανοίξει η 
Πίνδου και να πάμε πιο κάτω και να τη φράξουμε στην Αναστάσεως. Δηλαδή τι θα κάνουμε εκεί; Θα 
βάλουμε μια νησίδα που θα απαγορεύεται να πας απέναντι και θα λέμε: πας δεξιά ή αριστερά. Εάν 
έρχομαι από τη Ναυαρίνου και θέλω να πάω προς τα δεξιά, γιατί να κάνω τη βόλτα μέσα από την 
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Πίνδου και να πάω δεξιά από την Αναστάσεως, και να μην πάω όπως πάω τώρα δεξιά και να 
συνεχίσω; 
 Κυρίες και κύριοι, η λύση που προτείνετε είναι απογοητευτική. Δεν λύνει το ζήτημα. Δεν λύνει 
διότι δεν υπάρχουν, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Καρπούζης, δεν υπάρχουν θέματα τα 
οποία να μην έχουν λύση. Μπορεί οι λύσεις να έχουν κόστος, αλλά να τις ακούσουμε και να τις 
αποφασίσουμε. 
 Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι με ευχολόγια δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Ούτε με 
τη μετατόπιση λύνεται. Απλώς δίδεται η δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να 
βιώνουν το ζήτημα, να ταλαιπωρούνται ακόμα περισσότερα χρόνια. 
 Και βέβαια, η πρότασή μας είναι να μην εγκριθεί η μελέτη, να δοθεί στη "ΝΑΜΑ", στην 
εταιρεία που έκανε όλη αυτή τη μελέτη, η δυνατότητα να ξαναδεί κατά την άποψή μας αυτή την 
πρόταση που σας είπα προηγουμένως, που θεωρώ ότι έχει επαρκή βάση, να την ξαναδεί, και μετά να 
έρθει η μελέτη εδώ να την ψηφίσουμε. 
 Εάν παρά ταύτα επιμένετε, κύριε Δήμαρχε, να ψηφιστεί, εμείς θα την καταψηφίσουμε 
βεβαίως, και θέλω να πω και μία δέσμευση. 
...... : «Εσείς», ποιοι εσείς; 
ΤΙΓΚΑΣ: Εμείς είμαστε όσοι ακούνε εδώ αυτά που λέω εγώ. Και εκτός από εμένα, κύριε συνάδελφε 
που αγωνιάς, υπάρχουν και άνθρωποι στην παράταξη που μπορεί να ατύχησαν να εκλεγούν, αλλά 
ασχολούνται σοβαρά. Το «εσείς» πάει εκεί. Και αυτούς πρέπει να τους τιμάμε. Εσείς δεν τους τιμάτε, 
αλλά είναι δικαίωμά σας. 
 Και τελειώνοντας λοιπόν, λέω: Επειδή έρχονται εκλογές και για να μπορούμε να κοιταζόμαστε 
στα μάτια το ’19, εάν την ψηφίσετε, εμείς θα την καταργήσουμε. Το λέω, και αυτό αποτελεί 
δέσμευση. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. Θα παρακαλέσω στον προβλεπόμενο χρόνο. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν όσον αφορά τα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Είχα συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, 
παρουσίασα τα στοιχεία της μελέτης και ζήτησα, εξήγησα ακριβώς ότι δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, και μου ’δωσαν διαφοροποιημένα στοιχεία. Τα καταθέτω και στα πρακτικά, θα σας 
τα δώσω κι εσάς. Αυτοί με τους οποίους μιλάτε δεν ξέρω γιατί σας έδωσαν αυτά τα στοιχεία. 
Ενδεικτικά σας λέω ότι η ημερήσια κίνηση του «413» είναι 1.300 επιβάτες ημερησίως, η μελέτη 
γράφει 10.800. Το «409»: 1.285, είναι 10.600 στη μελέτη. Καμία σχέση. Τα στοιχεία αφορούν όλο 
το λεκανοπέδιο, όλες τις γραμμές. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το οποίο έχει επιπτώσεις πολλαπλές, έτσι 
φαντάζομαι, για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. 
 Το δεύτερο ζήτημα, που προτείνει η μελέτη, επαφές με την ΟΣΥ για βελτίωση διαδρομών 
κλπ. Δεν υπάρχει, ξεχάστε το. Επειδή έθεσα το ζήτημα και ο μισός στόλος κυκλοφορεί, από τον 
«υπαρκτό στόλο», εντός εισαγωγικών, 900 λεωφορεία, 950 μάξιμουμ στην αιχμή. Τα 850 είναι σε 
κυκλοφορία τακτική. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 2.000 είναι στα αμαξοστάσια παρατημένα, 
εγκαταλειμμένα, χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς δυνατότητα συντήρησης, επισκευής. Δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση. Το μόνο πρόγραμμα που υπάρχει προσεχώς είναι για 100 νέας τεχνολογίας, τα οποία δεν 
φτάνουν ούτε για ζήτω. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα βελτίωσης. 
 Κι εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το ζήτημα του πώς εξυπηρετούνται οι κάτοικοι, γιατί το 
ζήτημα της στάθμευσης στις περιοχές εκεί κάτω είναι υπαρκτό και επιτείνεται. Δεν είναι μόνο η ΔΟΥ 
που θα ’ρθει. Είναι ότι η Αττική Οδός κλείνει τα πάρκινγκ και τα κάνει με χρέωση, που ήταν 
ελεύθερα. Είναι ότι εμείς κάνουμε παρεμβάσεις και μειώνουμε τις θέσεις στάθμευσης. Άρα οι παλιές 
οι μελέτες, μπορείτε τότε να ήταν μη σκόπιμες για αξιοποίηση οικονομικά, μπορεί τώρα να είναι. Θα 
παρακαλούσα λοιπόν, και εφόσον μπορείτε να το κάνετε, να τις ξαναδείτε, και θα ήθελα εγώ 
αντίγραφα βεβαίως, γιατί είναι ζήτημα σοβαρό το θέμα της στάθμευσης. 
 Η ελεγχόμενη στάθμευση μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά τους περιστασιακούς επισκέπτες, 
αλλά θα επιβαρύνει όμως τους κατοίκους. Γιατί: γιατί οι κάτοικοι της περιοχής που θα φύγουν με το 
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αυτοκίνητό τους και θα έρθουν... Εγώ, παραδείγματος χάρη, που δεν μένω στην κάτω περιοχή, να 
παρκάρω το πρωί που φεύγω νωρίς, θα καλύψω τη θέση τους κι εκείνοι όταν θα γυρίσουν δεν θα 
’χουν πού να παρκάρουν. Λοιπόν, το να υποχρεωθούν είτε εγώ είτε οι κάτοικοι να πληρώνουν 
στάθμευση για να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες, δεν έχει νομίζω νόημα. Γιατί οι επισκέπτης που θα 
έρθει περιστασιακά, το να πληρώσει μια φορά στο τόσο μία στάθμευση γιατί θα πάει στη ΔΟΥ, το 
επιβαρύνεται. Αυτός που εργάζεται όμως καθημερινά και θα πρέπει να κάνει καθημερινά την 
επιβάρυνση, υπάρχει ζήτημα. 
 Τρίτο ζήτημα. Αναφέρετε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ότι ένα στα δύο οχήματα 
έχει χώρο στάθμευσης. Σωστό, αξιοποιήσιμο, είναι ενδεικτικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν του 
κάνει χρήση του χώρου. Και αυτό θα ’πρεπε να ’ναι αντικείμενο της μελέτης. Θα ’πρεπε δηλαδή στην 
περιοχή που ελέγξατε, να δείτε αν πραγματικά γίνεται χρήση των χώρων που δηλώνονται ως 
στάθμευση. Γιατί εκεί είναι πρόβλημα. Γιατί δεν κάνουν χρήση των νόμιμων χώρων στάθμευσης, 
παρκάρουν απέξω. Και άρα θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα, 
ώστε να γίνεται αυτό και να ελευθερώνονται χώροι απέξω. Αλλά θα πρέπει να ’χουμε εικόνα των 
στοιχείων, που δεν την έχουμε. 
 Είχα προτείνει στις 24 Απριλίου, που [ήταν να γίνει εδώ], να κάνουμε επαφές με την Αττική 
Οδό. Το ξαναλέω, είναι ευκαιρία. Το ότι πριν η Αττικής Οδός –που ήταν σε άλλες φάσεις– απέρριψε 
την πρόταση σε άλλες περιοχές, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί το ίδιο και τώρα. Η σύμβασή της λήγει, 
δεν διαπραγματεύεται εν λευκώ την καινούρια, δηλαδή δεν διαπραγματεύεται όπως θέλει εκείνη την 
καινούρια σύμβαση, άρα μπορούν, εφόσον υπάρξουν οι πιέσεις από τους Δημάρχους, να απαιτηθούν 
5.000 e-pass για τους κατοίκους Αγίας Παρασκευής, Χολαργού και Παπάγου, για να μπορούν να 
κινούνται ελεύθερα στο κομμάτι της Αττικής Οδού. Είναι η μόνη λύση. Μαγικά να χαθούν τα 
αυτοκίνητα από την πόλη δεν γίνεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η μόνη λύση που είναι βιώσιμη 
πραγματικά, εφικτή. Και ας χάσει ο Μπόμπολας μερικά λεφτά, δεν χάλασε ο κόσμος, έβγαλε τόσα 
χρόνια πάρα πολλά και θα βγάλει και στο μέλλον, και βγάζει πάρα πολλά. Η ουσία είναι να 
εξυπηρετηθούν οι πολίτες αυτής της πόλης και της διπλανής, δεν είναι να τους κάνουμε τη ζωή 
αφόρητη, είναι να εξυπηρετηθούν. Ο μόνος τρόπος λοιπόν που να μην τους κάνουμε τη ζωή 
αφόρητη, να εξυπηρετηθούν και να μην επιβαρύνονται οι κάτοικοι είναι η χρήση της Αττικής Οδού. 
Γι’ αυτό την πληρώσαμε χρυσή τόσα χρόνια, για να εξυπηρετούνται οι πολίτες και όχι για να 
κονομάει ο Μπόμπολας και όσοι έχουν λεφτά. Λοιπόν, πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε στη 
σειρά τους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, ολοκληρώστε. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Θεωρώ ότι θα ’πρεπε να υπάρχει γνώμη και για το ζήτημα της Βουτσινά. Το ότι 
υπήρχαν κάποιες μελέτες παλιά, βεβαίως και υπήρχαν. Αλλά δεν μπορεί να μη λέτε τη γνώμη σας για 
ένα έργο το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καν και είναι στη φάση της μελέτης. Είναι ένα βασικό ζήτημα. 
Όταν επιλέγουμε να μην το μετατρέψουμε ή να το μετατρέψουμε σε έναν άξονα διαμπερούς 
κυκλοφορίας, πρέπει να έχετε άποψη. Άσχετα τι θα επιλέξουμε εμείς μετά, η άποψή σας είναι 
χρήσιμη για να βγάλουμε εμείς τα συμπεράσματά μας. Άσχετα ότι υπήρχαν οι μελέτες πριν. 
 Εγώ θα παρακαλέσω και σε αυτό να έχω την άποψή σας την επιστημονική. Γιατί αυτό σας 
ζητάμε, την επιστημονική άποψη. Είναι ένας δρόμος παράλληλος της Μεσογείων, που ουσιαστικά 
εξυπηρετεί πάρα πολλά κομμάτια. Όποιος θέλει λοιπόν, μπορεί να εξυπηρετείται από τη Μεσογείων, 
γιατί να χρησιμοποιεί τη Βουτσινά; Γιατί δεν κάνουμε ηπιοποίηση κι εκεί; Που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε, κατά τον ίδιο τρόπο που κάνουμε στην Ευτέρπης. Ή, αν δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, 
να δούμε γιατί. Γιατί εκεί και όχι εκεί. Και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις όταν μεταφέρουμε τη 
μία κίνηση εκεί ή αλλού. Πώς μεταφέρεται η φόρτιση; Αυτά θα ’θελα να τα ’χω στη μελέτη, και δεν 
τα ’χω. Θα ’θελα να τα ’χω. 
 Επειδή έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου, σταματάω εδώ. Θα ’θελα να πω κι άλλα πράγματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής για 300 ολόκληρα δευτερόλεπτα, για τοποθέτηση. Το λέω για 
ν’ ακούγεται μεγάλο το νούμερο, γι’ αυτό! 
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ΚΕΧΡΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
 Θεωρώ ότι αυτή η μελέτη είναι τελείως επιφανειακή, δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις και δεν 
πρόκειται να βελτιώσει την εικόνα στον Δήμο μας. Το βασικό πρόβλημα είναι η υπερτοπική 
κυκλοφορία, η διαμπερής κυκλοφορία. Και ταλανίζει τον Δήμο εδώ και 15 χρόνια. 
...... : 35. 
ΚΕΧΡΗΣ: 35. Είχαμε 200 σελίδες μία εισήγηση, στη συνέχεια είχαμε άλλες τέσσερις προτάσεις και 
έρχεται, με απόλυτα ειλικρινή τρόπο η κυρία Αρβανίτη –και συγχαρητήρια στην παρέμβασή της, γιατί 
διασαφήνισε τα πράγματα– και λέει: Δυστυχώς καμία από τις τέσσερις λύσεις δεν πρόκειται να 
βελτιώσει την κατάσταση, θα μετατοπίσει το πρόβλημα από τη μια γειτονιά στην άλλη. Θα 
περιμένουμε την παρέμβαση της Περιφέρειας, σύμφωνα με αυτά που είπε ο μελετητής, θα κάνουμε 
στη συνέχεια κάποιες μετρήσεις και θα επανέλθουμε έχοντας μία οριστική πρόταση. 
 Πέρασαν λοιπόν... Εγώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος από το 2006, το θέμα αυτό θυμάμαι τον 
Νικολάου τότε να συγκεντρώνει τον κόσμο και να λέει ότι θα το λύσει, ο Ξύδης δεν ασχολήθηκε 
καθόλου με το θέμα αυτό, ο κόσμος όμως πραγματικά δεινοπαθεί εδώ  και πολλά-πολλά χρόνια. Θα 
έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. 
 Εγώ τι θα ’κανα, Δήμαρχέ μου; Πρώτα απ’ όλα αυτό που σας πρότεινε ο κύριος Ζήκας, ο 
κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρέμβαση στην Αττική Οδό. Δεν μπορείτε να έρχεστε μετά από τρία 
χρόνια και να μου πείτε «δεν έκανα απολύτως τίποτα στην επαφή μου με την Αττική Οδό». Και από 
κει και πέρα, αν η Αττική Οδός δεν ανταποκριθεί, υπάρχουν λύσεις; Σαφέστατα υπάρχουν λύσεις. Τι 
έκανε ο κύριος Ξύδης για να προστατέψει, εδώ και 15 χρόνια, το προάστιό του; 
...... : 30. 
ΚΕΧΡΗΣ: 30. Κλειστή η Πίνδου, προσέξτε το, κλειστή η Πίνδου, Σαρανταπόρου από την Εθνικής 
Αμύνης αλλάζει η πορεία ώστε να μην μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι, Ξανθίππου στο όριο της Εθνικής 
Αμύνης, ξαναλλάζει η πορεία (δηλαδή από τον Χολαργό προς τα πάνω κινείσαι απ’ τη μια 
κατεύθυνση, και απ’ την άλλη στην Εθνικής Αμύνης σταματάς, με αποτέλεσμα να περιχαρακώνει 
αυτό το κομμάτι). Τι έκανε το Παλαιό Ψυχικό; Κάτι αντίστοιχο. Αν λοιπόν η Αττική Οδός δεν 
ανταποκρίνεται, ποια είναι η λύση; Μία ωραία και απλή λύση: μονοδρόμηση της Ναυαρίνου. 
Έρχονται τα αυτοκίνητα από την Αγία Παρασκευή, μπαίνουν στην Καραολή Δημητρίου και βρίσκουν 
τη Ναυαρίνου να κινείται αντίθετα. Δεν μπορούν να περάσουν λοιπόν από την Αγία Παρασκευή προς 
την Κατεχάκη. Κάποιος κάτοικος στρίβει στην Καραολή και μπαίνει μέσα-, από την Καραολή μπαίνει, 
για να πάει στο σπίτι του. Είναι κάτι αντίστοιχο που έκανε ο Δήμος Παπάγου, ως τέως Δήμος, ο 
κύριος Ξύδης για τον Δήμο του. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και το Παλαιό Ψυχικό. Θα έρθουμε σε 
αντιπαράθεση μεν με την Αγία Παρασκευή, αλλά θα προστατέψουμε πραγματικά τον Δήμο μας. 
 Η Ναυαρίνου και η Υμηττού πραγματικά στενάζουν εδώ και 15-20 χρόνια. Και δεν μπορεί να 
ερχόμαστε εμείς, αφού βλέπουμε τις αντιδράσεις... Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά λύση. Το να 
ανοίξουμε την Πίνδου, μετατοπίζουμε το πρόβλημα από την Υμηττού και την Εθνικής Άμυνας στην 
Πίνδου. Το να αντιδρομήσουμε την Ανατολής, το πρόβλημα της Ναυαρίνου και της Υμηττού 
μετατρέπεται στην Ανατολής. Η μοναδική βελτίωση, είπε η κυρία Αρβανίτη, είναι να βάλουμε ένα 
φανάρι για να βελτιώσουμε τη ροή. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Δεν θα έχουμε κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. Ουσιαστικά όμως λέμε σε όλους: ξέρετε κάτι; θα κινείστε πιο γρήγορα σε αυτό τον 
δρόμο, άρα θα αυξήσουμε τη διαμπερή κυκλοφορία. Από τα 10.000 αυτοκίνητα που κινούνται, αν 
παροτρύνουμε ουσιαστικά αυτή την κίνηση, θα γίνουν 12.000 αυτοκίνητα. Πραγματικά, στην πράξη, 
θα κινούνται πολύ περισσότερα αυτοκίνητα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα ούτε αυτή είναι λύση. Η 
λύση είναι τα 10.000 αυτοκίνητα που κινούνται στη Ναυαρίνου να γίνουν 5.000 αυτοκίνητα. 
 Ο τρόπος είναι η χρήση της Μεσογείων και της Αττικής, και αν αυτό δεν το δέχεται η 
Περιφέρεια, η αντιδρόμηση της Ναυαρίνου. Αυτή είναι μία λύση ουσιαστική που θα έπρεπε να είχατε 
μελετήσει και να [...] πραγματικά μία πρόταση συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να έρχεστε μετά από τρία 
χρόνια, Δήμαρχέ μου, αφού έχει προηγηθεί ο Νικολάου με συγκεντρώσεις χιλίων ατόμων, ο Ξύδης ο 
οποίος δεν έκανε κάτι, και να μας λέτε «θα το δούμε αφού θα παρέμβει  η Περιφέρεια, θα κάνουμε 
μετά μετρήσεις και θα επανέλθουμε». Δηλαδή μιλάμε για μία ιστορία η οποία πρακτικά θα ζήσουμε 
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τα επόμενα είκοσι χρόνια και θα το ξανασυζητάμε. Περί αυτού πρόκειται. 
 Από κει και πέρα θα ήθελα να μιλήσω για την Ευτέρπης. Δεν ξέρω αν μου δίνεται λίγος 
χρόνος, αλλά πραγματικά θα ήθελα γιατί προβληματίζομαι. Και για τη Χατζηκωνσταντή. 
...... : Έχουμε και δευτερολογία. 
ΚΕΧΡΗΣ: Έχουμε και δευτερολογία αλλά θα... Δεν ξέρω, υπάρχει καθόλου χρόνος; Θα ήθελα να 
κάνω δύο επισημάνσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν είναι για 1 λεπτό μόνο, πολύ ευχαρίστως. Για 1 λεπτό, ελάτε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι: Όταν μιλάμε για εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, 
είναι να έρχεται ο αθλητής, ο δρομέας, ο πεζοδρόμος, ο ποδηλάτης, να μπορεί να μετακινηθεί από τη 
μία μεριά στην άλλη. Το να μου φτιάξετε έναν ποδηλατόδρομο, και να μου τον διαφημίζετε τον 
ποδηλατόδρομο, από τη Φανερωμένης μέχρι την Υμηττού, και μετά να μου βαφτίζετε έναν δρόμο 
ήπιας κυκλοφορίας ως πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο, στην πράξη είναι μία καινούρια Μέτωνος. Δεν 
αλλάζει απολύτως τίποτα. Διαφήμιση είναι. Κοιτάχτε, είχε κάνει και ο κύριος Ξύδης έναν 
ποδηλατόδρομο 200 μέτρων και είναι... Δεν θυμάμαι, στην Εθνικής Αμύνης; πού είναι αυτός ο 
ποδηλατόδρομος; 
...... : Ιωνίας. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ιωνίας. Και είναι πραγματικά-, παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Αυτή ήταν η παρέμβαση τότε, 
ποδηλατόδρομος επί κύριου Ξύδη. Και Νευροκοπίου. Πρακτικά δεν [λύνεται] απολύτως τίποτα. Δεν 
είναι ουσιαστική παρέμβαση, δεν μιλάμε για εναλλακτική μετακίνηση και να λέμε ότι η Ευτέρπης θα 
μας δώσει τη δυνατότητα ενός άξονα εναλλακτικής μετακίνησης από το άλσος του Παπάγου στη 
βόρεια περιοχή του Δήμου στο γυμναστήριο, και θα μπορεί ο αθλητής, ο πεζοδρόμος, να κινείται 
άνετα μέσα σε αυτό τον δρόμο. Καμία λύση δεν θα δώσει αυτή η λύση. Και δεύτερο πράγμα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή... 
ΚΕΧΡΗΣ: Ένα λεπτάκι, για τη Χατζηκωνσταντή.. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το πείτε μετά. Γιατί άμα πάρουν... Μετά στη δευτερολογία σας. 
ΚΕΧΡΗΣ: Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ. 
  Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρα πολύ σύντομα. Απλά ο κύριος Κεχρής φάνηκε ότι έχει διαβάσει τη μελέτη, γιατί 
αφιέρωσε σίγουρα πάρα πολύ χρόνο. Απλά, μάλλον θα του ξέφυγε ότι στη σελίδα 10 αναφέρει –
αυτό που είπε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος ότι είναι σίγουρος ότι δεν είναι βασικό οδικό δίκτυο η 
Ναυαρίνου–, αναφέρει λοιπόν η μελέτη: «Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1990 και το ΦΕΚ 1988, το βασικό 
οδικό δίκτυο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού αποτελείται από τις εξής οδούς: Λεωφόρος 
Περικλέους, Ευριπίδου, 25ης Μαρτίου, Λεωφόρος Κύπρου, Ιωνίας, Αναστάσεως, Καραολή και 
Δημητρίου, 16ης Νοεμβρίου, Αγίας Τριάδος, Στρατάρχου Παπάγου, Εθνικής Αντιστάσεως και 
Ναυαρίνου». Η πρώτη συνάντηση που έκανα με τον μελετητή –και είναι εδώ– του είπα ακριβώς αυτό 
το πράγμα που είπατε, κύριε Κεχρή: «Ο μόνος τρόπος για να λύσουμε το πρόβλημα διά παντός είναι 
να αντιστρέψουμε τη Ναυαρίνου». Μου λένε: «Δήμαρχε, δεν γίνεται αυτό», μου το είπαν οι 
μελετητές. «Είναι βασικός οδικός άξονας, δεν μπορούνε –μου λέει– να σ’ το επιτρέψουν αυτό, δεν 
μπορούν να σ’ το επιτρέψουν». 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ειλικρινά δεν έχω καμία αντίθετη άποψη, έτσι; Όχι τώρα στη μελέτη, να το 
φέρουμε σαν θέμα και να το στείλουμε παρακάτω. Να το φέρουμε ως θέμα και να το στείλουμε 
παρακάτω, δεν διαφωνώ. Εμένα η πρότασή μου αυτή είναι, έτσι λύνεται το πρόβλημα, μόνο άμα 
γυρίσεις τη Ναυαρίνου ανάποδα, να πηγαίνει μόνο προς Αγία Παρασκευή, μόνο έτσι λύνεις το 
πρόβλημα. Εντάξει; 
 Τώρα, εγώ θα ήθελα λίγο, μιας και κάνουμε τοποθετήσεις και θα μιλήσει και ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος για την Αττική Οδό, πού θα βοηθήσει στο τρίγωνο Υμηττού- Ναυαρίνου η 
Αττικής Οδός το αν περνάνε δωρεάν, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί απ’ την Αγία Παρασκευή στον 
"Δημόκριτο" όποιος μπαίνει, δεν πηγαίνει προς Κατεχάκη, πηγαίνει μόνο προς τα πίσω, αν δεν κάνω 
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λάθος. Άρα από πού θα μπαίνουν για να τους γλιτώσουμε; Από πού θα μπαίνουν οι κάτοικοι αυτοί 
που έρχονται από τη Λαυρίου, από την Αγία Παρασκευή και φτάνουν Υμηττού και Ναυαρίνου, πού 
θα μπαίνουν στην Αττική Οδό; Για να το καταλάβω. Θα πάμε να κάνουμε τη συνάντηση. 
...... : Στην Αγία Παρασκευή. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πού στην Αγία Παρασκευή, πού 
...... : Στη Μεσογείων. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια Μεσογείων; Θα κατεβαίνουν κάτω στη Μεσογείων για να μπαίνουν δηλαδή; 
Εντάξει. 
 Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω αντίθετη άποψη, μπορούμε να πάμε. Αλλά συνήθως πιστεύω 
ότι πρέπει να πολεμάμε πράγματα τα οποία γίνονται. Η Αττική Οδός μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει ότι 
δέχεται κάτι. Εδώ ούτε τα απορριμματοφόρα του Δήμου δεν επιτρέπανε, ούτε τους εθελοντές δεν 
επιτρέπανε. Είχαμε ζητήσει για τους εθελοντές τα πυροσβεστικά να περνάνε δωρεάν, και για να 
περάσουν τους κρατάνε δυο ώρες. Δυο ώρες τους έχουν σταματημένους για να περάσουν. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Να σας πω τι βοηθάει; Θέλετε να σας πω; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το πείτε στην ομιλία σας. Στην ομιλία σας, κυρία Πολυκαλά. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Φασούλη. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. 
 Για όσους δεν ξέρετε, μένω Εθνικής Αμύνης μεταξύ Σαρανταπόρου και Υμηττού. Εάν αυτοί 
που κάθονται στην Υμηττού δέχονται 10 αυτοκίνητα, εγώ δέχομαι 110 αυτοκίνητα. Είχα την ατυχία 
να είναι το σπίτι μου σε άνοδο-κάθοδο, κεντρικό δρόμο. 
 Δεν νομίζω πως λύνει το πρόβλημα της (Υμηττού), της Ναυαρίνου –της Υμηττού μπορεί να 
το λύνει– η διάνοιξη της Πίνδου. Και η απόφαση που πήραμε τότε, και που ήταν εναντίον του 
σπιτιού μου και το ψήφισα, ήταν διότι φοβόμασταν τη διαμπερή κυκλοφορία. Θα παίρνανε την 
Πίνδου και θα βγαίνανε κατευθείαν στην Κατεχάκη. Και ουέ και αλίμονο, θα πνιγόμασταν στο ξένο 
αυτοκίνητο, διότι δεν θα πήγαινε κανείς να πληρώσει στον περιφερειακό. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος 
που κλείσαμε τον δρόμο και ούτε για κανένα μεγάλο πρόσωπο που έμενε εκεί, που γράφουνε 
διάφοροι στα άρθρα τους, ούτε τίποτε άλλο. Απλώς για να προστατέψουμε τον Δήμο από τη 
διαμπερή κυκλοφορία. Ήταν πρόταση του μελετητή και την ψηφίσαμε όλοι. Αυτός ήταν ο μόνος 
λόγος. 
 Και παραμένω να επιμένω ότι η διάνοιξη της Πίνδου δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Απλώς 
δεν θα δεινοπαθούνε τα 10 σπίτια, 12, πόσα είναι στο κομμάτι αυτό της Υμηττού, και θα 
δεινοπαθούν τα αντίστοιχα σπίτια που θα είναι από κει μέχρι την Αναστάσεως. Για ν’ ανοίξει δε μέχρι 
την Αναστάσεως, που είναι μία πρόταση, απʼ ό,τι διάβασα, θα πηγαίνουν αριστερά οι πέντε, οι δέκα 
θα πηγαίνουν δεξιά. Αριστερά δεν μπορούν να πάνε, στην Εθνικής Αμύνης. Άρα πού θα πηγαίνουν; 
στην Παπάγου; θα περνάνε απ’ τα σχολεία μας; Σκεφτείτε το. 
 Και είμαι και αντίθετη, σχεδόν αντίθετη με τον σηματοδότη που θέλετε να βάλετε στη 
Σαρανταπόρου. Διότι η Σαρανταπόρου έχει αρκετή κίνηση, θα σταματάει το λεωφορείο, θα 
σταματάνε τα ι.χ., θα κλείνουν την Κοκκόλα, διότι κανείς δεν θα σεβαστεί ν’ αφήσει κενό για να 
περάσει ο διερχόμενος που θα πηγαίνει στον Σκλαβενίτη ή κάπου αλλού προς τον Χολαργό και θα 
γίνεται ο χαμός, ουρά μέχρι την 25ης Μαρτίου. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν είναι λίγη η κυκλοφορία της 
Σαρανταπόρου. Εγώ που το ζω, τα αυτοκίνητα για να περάσουμε δεινοπαθούμε. Σκεφτείτε λοιπόν το 
φανάρι. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
 Εγώ θα ξεκινήσω από το ουσιαστικό κατά την άποψή μας, γιατί γι’ αυτό φωνάζουμε τόσα 
χρόνια και αυτό νομίζουμε ότι είναι και η πρώτη προτεραιότητα. Δεν μιλάμε για μελέτη βιώσιμης 
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κινητικότητας, μιλάμε για μία κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι βιώσιμη 
κινητικότητα σημαίνει μείωση της χρήσης και των μετακινήσεων με ι.χ. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ 
μέσα –και παραέξω που ίσως μας ακούει, και παραέξω που ίσως πληροφορηθεί– που να πιστεύει ότι 
αυτή η μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης και της μετακίνησης του ι.χ. στον Δήμο 
μας; Ένας να υπάρχει! Δεν υπάρχει κανένας. 
 Και αυτό που είναι ουσιαστικό, που σας το ’χουμε γράψει και σας το ’χουμε πει και πάρα 
πολλές φορές, είναι η δυσφήμιση. Χρειαζόμαστε μελέτη βιώσιμης κινητικότητας στο προάστιό μας, 
γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός όλων των σύγχρονων πόλεων, αυτή είναι η φιλική γειτονιά που 
επιζητά ο κόσμος, και άρα ανεβαίνει η ζήτηση και το περιουσιακό στοιχείο και η ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, αυτή είναι η προοπτική του μέλλοντος, και αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε 
μελέτη βιώσιμης κινητικότητας. 
 Και τι σημαίνει αυτό; Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν πρότυπα, υπάρχουν 
δείκτες. Οι οποίοι τι λένε: Τι ποσοστό μετακίνησης έχω σήμερα με τα πόδια, τι με το αυτοκίνητο, τι 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι με το ποδήλατο; Θέλω να το αυξήσω κατά τι, με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. Και από εκεί χρηματοδοτούνται και αυτά τα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από τα διάφορα διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να πας να καταθέσεις αυτή τη μελέτη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σ’ τη χρηματοδοτήσει και να σου πει «ναι»; Στην καλύτερη των 
περιπτώσεων θα σκάσουν στα γέλια. Χωρίς δείκτες, χωρίς προοπτική, χωρίς στόχους, χωρίς 
συνεκτικό, χωρίς τίποτα. 
 Αυτό λοιπόν που δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη συζήτηση, είναι ότι αυτό είναι 
κυκλοφοριακή μελέτη, και εμείς χρειαζόμαστε μελέτη βιώσιμης κινητικότητας. Το ένα. 
 Το δεύτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις καμία ρύθμιση αν δεν υπάρξει κοινωνική 
συναίνεση και αν δεν υπάρξει συμμετοχή στη συζήτηση. Το «21 άτομα» είναι δείκτης. Το ότι 
μαζεύτηκε μία γειτονιά από δω ή μία γειτονιά ή ακούσαμε τον έναν ή προχωράγαμε στο πεζοδρόμιο 
και μας είπε την άποψή του για το [άλφα, το βήτα], αυτά δεν είναι διαβούλευση και δεν υπάρχει 
περίπτωση να πετύχει η συναίνεση. Αν δεν αντιληφθεί ο κόσμος ότι μία ολοκληρωμένη μελέτη 
βιώσιμης κινητικότητας θα οδηγήσει σε μια συνολική αναβάθμιση του περιουσιακού του στοιχείου 
και της ποιότητας της ζωής του, της ασφάλειας των δρόμων συνολικά και θα προέλθει το ατομικό 
κέρδος μέσα από το συλλογικό, δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσει. «Μη μου πειράξετε τον κάδο, 
μη μου πειράξετε το πεζοδρόμιο, μη μου αντιδρομήσετε τον δρόμο». Πολύ λογικά. Τη στιγμή που 
ξέρει ότι δεν θα γίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Γιατί δεν θα γίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. 
 Δείκτες λοιπόν. Στόχος. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. 
 Λοιπόν, εμπειρία μου 25 χρόνων στην Αυτοδιοίκηση: όλα γίνονται, τα πάντα γίνονται. Αν 
έχεις, να το πω έτσι με μια-, guts, όλα τα κάνεις, τα πάντα. Πήγε ο Δήμαρχος της Ηλιούπολης και 
τους λέει: «Αν δεν υπογειοποιήσετε τη σήραγγα, να φεύγει απ’ την Κατεχάκη και να πηγαίνει στη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης, εγώ αύριο σας βάζω όλα τα απορριμματοφόρα και τέλειωσα, ξεχάστε την 
επένδυση του Ελληνικού». Και μπήκε στο πακέτο Γιούνκερ. Και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, χιλιάδες 
άλλες περιπτώσεις. Ξέρετε γιατί; Ξέρετε πού βρίσκω εγώ τους Δημάρχους; Ξέρετε τι δουλειά κάνω, 
έτσι; Ξέρετε πού τους βρίσκω τους Δημάρχους; Αρκεί να πας έξω από το γραφείο ενός Υπουργού. 
Θα βρεις μια πεντάδα-εξάδα, γιατί εκεί ξεροσταλιάζουν οι Δήμαρχοι, απειλώντας, 
διαπραγματευόμενοι, εκβιάζοντας, φοβερίζοντας ή ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή είναι η 
δουλειά του Δημάρχου. Όχι ο Δήμαρχος της αδράνειας να έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια και να 
μας λέει ότι, «Ξέρετε κάτι, και τι θα γίνει με αυτό τώρα;» «Δεν ξέρω, θα το δούμε». 
 Πρώτο, λοιπόν, βήμα. Το πρώτο μας πρόβλημα ποιο είναι: Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Το 
80% των πεζοδρομίων δεν υπάρχουν. Είναι απλά προσόψεις σπιτιών, οι οποίες είναι απροσπέλαστες. 
Μόνο αν το δεις φάτσα. Αν το δεις κατά μήκος, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Άρα χρειαζόμαστε 
πεζοδρόμια. Τι θα περίμενα λοιπόν εγώ από μια μελέτη: Όταν θα κάνουμε διεύρυνση των 
πεζοδρομίων, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα; Θα πρέπει να μας υποδείξει λοιπόν μία μελέτη τι 
μπορούμε να κάνουμε με τα αυτοκίνητα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πεζοδρόμια και να 
μπορέσουμε να βάλουμε τον κόσμο να περπατάει, να τον προτρέψουμε. 
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 Και αφού κάνουμε λοιπόν και αυτό και δούμε τα αποτελέσματά του, τι πρέπει να κάνουμε: 
Πρέπει αύριο το πρωί να διακόψουμε τη διαμπερή κυκλοφορία, που είναι το δεύτερο μεγάλο 
πρόβλημα του προαστίου μας στη μετακίνηση. Αν δεν κοπεί η διαμπερής κυκλοφορία... Και η 
διαμπερής κυκλοφορία κόβεται βέβαια, έτσι; όποτε θες κόβεται. Αρκεί να ’χεις μια δυναμική, αρκεί να 
’χεις τον κόσμο μαζί σου, αρκεί να τον έχεις πείσει, αρκεί να είσαι πεισμένος στη συλλογική δράση, 
αρκεί να μην εξυπηρετείς ιδιωτικά συμφέροντα, ούτε να τα σέβεσαι μπροστά στο δημόσιο 
συμφέρον, αρκεί να είσαι ένα δυναμικό στοιχείο που να μπορείς να ’σαι ηγέτης και να αξίζει να ’σαι 
Δήμαρχος. Αν δεν τα έχεις όλα αυτά, κάθεσαι στο γραφείο σου, στέλνεις καμιά επιστολή και λες: 
«σας παρακαλώ πάρα πολύ...» 
 Τέλος λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. 
 Και μια παρατήρηση τελική είναι το εξής: ότι με λύπη μου παρατήρησα –και θα σας δώσω και 
ένα μικρό παράδειγμα, μου επιτρέπετε Δήμαρχε μισό λεπτό–, με λύπη μου παρατήρησα ότι έχει και 
αυτή η μελέτη, όπως και κάθε μελέτη που μας φέρνετε εδώ, τρομερές ανακρίβειες. Και θα σας πω 
ένα πολύ μικρό παράδειγμα μεταξύ των δεκάδων, μεταξύ των εκατοντάδων. Τι λέει για την οδό 
Τήνου, που είναι σημαντική ιστορία για τα πεζοδρόμια; Λέει: «Υπάρχει εκατέρωθεν –λέει– 
στάθμευση των αυτοκινήτων, και εμείς τι θα κάνουμε: θα απαγορεύσουμε –λέει– το ένα μέρος και 
θα διευρύνουμε τα πεζοδρόμια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την κίνηση των πεζών». 
Φανταστικό δεν είναι; Ναι, αλλά δεν υπάρχει εκατέρωθεν στάθμευση, μόνο από τη μία παρκάρουν. 
Γιατί εκεί μένω. 
 Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο λάθος είναι όλη η μελέτη. Για να μην πω για τη Φειδίου, για να 
μην πω για την Κουντουριώτου, για να μην πω για τη Βουτσινά, για να μην πω, για να μην πω. Μία 
μελέτη η οποία είναι εντελώς άκαιρη και ανεδαφική. Δηλαδή, όταν εγώ την έβλεπα... Εκεί μάλιστα 
που λέει «σημειακές παρεμβάσεις που έγιναν στην Ευτέρπης και αποτράπηκε –λέει– η στάθμευση», 
εκεί λέω: «παιδιά, εγώ για άλλο Δήμο, δεν ξέρω, εγώ για άλλο Δήμο...». 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο ότι λείπει από 
τη μελέτη είναι ότι δεν προτείνονται χώροι στάθμευσης, γιατί δεν υπάρχουν και ελεύθερα οικόπεδα 
για να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στον Δήμο μας: το να είχαμε σε 
διάφορα σημεία ελεύθερους χώρους στάθμευσης που θα μπορούσαμε να τοποθετούσαμε όλα τα 
αυτοκίνητα. Δυστυχώς δεν το λύνει αυτή η μελέτη. 
 Θα πω δέκα πράγματα στον κύριο Κουγιουμτζόπουλο γιατί όντως η μελέτη προωθεί τη 
βιώσιμη αστική κινητικότητα: 
 Επέμβαση 2, τμήμα 25ης Μαρτίου, διαπλάτυνση πεζοδρομίων. 
 Επέμβαση 28, πεζοδρόμια σε ένα σωρό δρόμους που αναφέρονται μέσα. 
 Επέμβαση 11, Δημαρχείο. Λέμε να κλείνει ο δρόμος, πιλοτικά λέμε κάθε Κυριακή, ή μια φορά 
την Κυριακή τον μήνα, να δούμε, έτσι ώστε να γίνει ένα εμπορικό τρίγωνο εδώ, προτάσεις που 
έχουν ειπωθεί και στο παρελθόν και από τον κύριο Ζήκα και από άλλους. 
 Επέμβαση 24-25 για τις δημοτικές λεωφορειακές γραμμές. Είναι βιώσιμη κινητικότητα οι 
λεωφορειακές γραμμές. 
 Επέμβαση 31, Αγαμέμνονος, διαπλάτυνση πεζοδρομίου. 
 Επέμβαση 32, κόμβος Περικλέους, 25ης, Ευριπίδου. 
 Επέμβαση 10, περιορισμός, διαμπερής κίνηση. 
 Επέμβαση 9, οδική ασφάλεια. Που λέμε για τα τετράγωνα τα μεγάλα που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε. 
 Κόμβοι 18 και 16 στην Αργυροκάστρου, Μπλέσσα και Πίνδου και Αργυροκάστρου. 
 Και βεβαίως στο 3 και στο 4 αναφέρουμε πεζοδρομήσεις και ποδηλατοδρόμους. 
 Αυτά για μας είναι βιώσιμη αστική κινητικότητα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 5η  19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  
 
  59 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Είχα σκοπό ερχόμενος εδώ να-, είχα γράψει κάτι να το πω, αλλά χαίρομαι γιατί ο συνάδελφος 
ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος πήρε λίγο μία-, συνέχισε με τη συλλογιστική του τις ερωτήσεις που είχα 
κάνει εγώ και είχα κλείσει. Και γι’ αυτό αλλάζω και τον λόγο που θα πω. 
 Ρώτησα τον κύριο μελετητή: Με βάση αυτά που γράφει ο ίδιος μες στη μελέτη τι θεωρεί 
βιώσιμη αστική κινητικότητα, από αυτές τις πέντε έννοιες, αν είναι ικανοποιημένος και αν η μελέτη 
του βγάζει αυτό, αν είναι αυτός ικανοποιημένος. Δεν πήρα απάντηση. Ξεκινάει μετά ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος και λέει: «σωστά, δεν είναι μελέτη αυτή η οποία να μας δείχνει τις βασικές αρχές 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας». Όσο και αν προσπαθείτε, κύριε Δήμαρχε, να μας πείσετε ότι 
αυτή είναι μελέτη, όσα στοιχεία και αν βάλετε εκεί. Γιατί από 200 σελίδες, είπατε 3-4 σημεία. 
 Εγώ ξέρω να σας πω τα κάτωθι: Δεν θέλω ν’ απαξιώσω μια έρευνα ή μια μελέτη που έχουν 
μοχθήσει άνθρωποι, έχουν κοπιάσει, έχουν χαλάσει εργατοώρες, έτσι απλά. Ούτε εγώ είμαι-, έχουν 
επιστήμονες εργαστεί, θα εργαστούν. Θέλω όμως να προτείνω –και θα το κάνω στο τέλος της 
πρωτολογίας μου– να αποσυρθεί σήμερα αυτή η μελέτη διακριτικά, και να ξαναέρθει στο μέλλον. 
Χωρίς να ψηφίσουμε αν την αποδεχόμαστε ή όχι. Γιατί νομίζω ότι οι απαντήσεις που έδωσε στις 
ερωτήσεις ο μελετητής δημιούργησαν γκρίζες ζώνες, σαν κι αυτές στο Αιγαίο, ξαφνικά γκρίζες ζώνες. 
Υπάρχουν γκρίζες, δηλαδή μιλάμε για συγκεκριμένες, δηλαδή μας κατευθύνει, μιλάμε για της 
Ευτέρπης, μόνο για συγκεκριμένα σήμερα εδώ δρομολόγια και δρόμους, δεν μιλάμε για όλες τις 
άλλες 200 σελίδες. Δηλαδή έχουμε απαξιώσει από μόνοι μας τη μελέτη. Η μελέτη έχει να κάνει για 
όλο τον Δήμο. Από μόνοι μας την απαξιώσαμε και ασχολούμαστε με δύο-τρεις δρόμους. 
 Μήπως αυτός ήταν ο σκοπός της μελέτης; Μήπως ο σκοπός της μελέτης ήταν αυτό, για να 
μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι άλλο; Ερώτηση που δεν έκανα πριν, αλλά την κάνω σαν πρωτολογία. 
 Εγώ ξέρω να πω το εξής, ότι δεν λαμβάνει υπόψη της αυτή η μελέτη –και το λέει και η ίδια– 
την πραγματική κατάσταση στον Δήμο μας. Την οποία αναφέρει πάλι η μελέτη. Δεν λαμβάνεται 
υπόψη η προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ, για τους ποδηλάτες, για τους πεζούς, να προσθέσω: εγώ για 
τις οικογένειες, γι’ αυτούς που έχουν παιδιά, γι’ αυτούς που έχουν καρότσια, αν μπορούνε να 
περπατήσουν το βράδυ, αν υπάρχει βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Από πού προκύπτει μέσα από 
αυτή τη μελέτη; Να μπορέσει ένας άνθρωπος να βγάλει το παιδί του το βράδυ έξω. Κι όταν λέω 
«βράδυ», εννοώ στις 7-8 η ώρα. Πού αυτή η μελέτη βοηθάει να μας δείξει πού βελτιώνεται η οδική 
ασφάλεια; Γιατί η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο γι’ αυτόν που οδηγεί, είναι και γι’ αυτόν που 
περπατάει. Σε ποια πεζοδρόμια; Η ίδια η μελέτη λέει ότι είναι ανεπαρκής. 
 Εγώ έχω να προσθέσω ότι ο ηλεκτροφωτισμός που ο κύριος Δήμαρχος και η δημοτική Αρχή 
έχει βάλει μπρος, έχουν περάσει τριάμισι χρόνια. Από το ’14, τώρα έχουμε ’18, τέσσερα. Πάμε για 
εκλογές, ’19. Δεν έχουμε δει. Και αυτό, και ο ηλεκτροφωτισμός ακόμα βρίσκεται μέσα στη μελέτη και 
στις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
 Για να καταλήξω, θα σας πω το εξής, ότι οι γενικολογίες που έχει μέσα η μελέτη... Γιατί έχει 
και κάποια στοιχεία που είναι σωστά και μπορούν να συνεκτιμηθούν για να βγουν κάποια 
συμπεράσματα. Οι γενικολογίες, οι ανακρίβειες που είπε και ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος 
Κεχρής και ο κύριος Ζήκας, τα ελλιπή στοιχεία, τα λάθος δεδομένα, όπως με τις συγκοινωνίες, όπως 
με μία μόνο μέτρηση το 2015 μιας βδομάδας, για μένα είναι λάθος. Έχουμε 2018, κάτι έχει αλλάξει. 
Εγώ ξέρω ότι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, οικογένειες αγοράζουν 
αυτοκίνητα. Υπάρχουν μελέτες που λέει ότι ο κόσμος τα λεφτά του τα επένδυσε σε αυτοκίνητο, και 
υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα. 
 Δεν πιάνει τα σημερινά δεδομένα. Αυτό οδηγεί σίγουρα σε λάθος συμπεράσματα, σε λάθος 
προτάσεις, και γι’ αυτό έχουμε όλο αυτό, το ότι να μην υπάρχει πρόταση στο τέλος. Άρα δεν έχει 
λάβει υπόψη της στοιχεία –όπως είπε πάλι πολύ σωστά ο κύριος Ζήκας– για τη Βουτσινά, τη 
Φανερωμένης... Πού είναι η αστική βιώσιμη κινητικότητα στη Φανερωμένης, που την κάναμε και τη 
ζούμε; Δεν υπάρχει ένας κάτοικος που ζει εκεί που να ’χει να πει θετικά λόγια. Και διαψεύστε με, και 
πείτε μου... Γιατί μου ’λεγε και η κυρία Αρβανίτη προχθές ότι δεν [...] κανένας Επιτροπή Ποιότητας 
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Ζωής, είναι όλα πολύ καλά εκεί στη Φανερωμένης. 
 Από κει και πέρα, προτείνω να αποσυρθεί η μελέτη προς το παρόν, να ξανασχεδιαστεί και να 
μας το φέρει, και ομόφωνα όλοι μαζί να γίνει μια σοβαρή διαβούλευση, και να προχωρήσουμε 
παρακάτω, και να ψηφίσουμε κι εμείς που δεν είμαστε στη διοίκηση. 
 Αυτή είναι η πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Να τελειώσουμε και με την κυρία Πολυκαλά; 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Απλά επειδή έγινε αναφορά σε μία συζήτηση μεταξύ μας, η οποία ποτέ δεν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Τον λόγο έχει ο κύριος Παπαδάτος για λίγο. Ελάτε. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: Μόνο αυτό το σημείο, για τα υπόλοιπα δεν θέλω να σχολιάσω. Αναφέρθηκε ο 
Σύμβουλος σε μία συζήτηση μεταξύ μας, η οποία ποτέ δεν έγινε. Μάλλον είναι φανταστική 
συζήτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τη διευκρίνιση. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή η μελέτη και οι προτάσεις 
είναι γνωστές. Εγώ είχα την άποψη, τότε που είχε ψηφιστεί να γίνει αυτή η μελέτη, είχα 
καταψηφίσει, θεωρώντας ότι έπρεπε να περιμένουμε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Παπάγου, 
έτσι ώστε να γίνει μία μελέτη η οποία θα αφορά και στους δύο Δήμους μαζί και θα έχει αυτή τη 
σκέψη και το όραμα  τού να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτούς τους δύο Δήμους με έναν 
διαφορετικό τρόπο. 
 Επειδή όμως ξέρουμε ότι τα πράγματα λίγο καθυστερούν και ξέρουμε και την κατάσταση του 
Υπουργείου του ΥΠΕΚΑ, γι’ αυτό έρχομαι σήμερα, κι ενώ είχα καταψηφίσει τότε την πρόταση, 
έρχομαι να συζητήσω πάνω σε αυτήν, που έχει γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία και το μελετητικό 
γραφείο. 
 Δεν μπορώ να έρχομαι εδώ και να κάνω κριτική όταν τόσους μήνες, ξέροντας πάρα πολλά 
πράγματα, οι προτάσεις που είχα ήταν ελάχιστες. Δεν μπορεί να έρχομαι τώρα και να σχολιάζω για 
κάποιες παρεμβάσεις, όταν τόσους μήνες δεν έχω κάνει κάποια πρόταση. Και δεν αναφέρομαι σε μία 
πρόταση η οποία θα ήταν πρόταση όπως θα έκανε ένας τεχνικός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα 
απευθυνόμουν στους τεχνικούς και θα ’λεγα: αυτό ή εκείνο ή να το δούμε κλπ, πριν έρθει εδώ. 
 Θεωρώ ότι είναι καλύτερο για μας, τους Δημοτικούς Συμβούλους, να κάνουμε κάποια κριτική 
η οποία να είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας –τουλάχιστον μέχρι τη σημερινή μέρα– προσφοράς 
σε αυτή την υπόθεση που είναι αυτό το σχέδιο που γίνεται. Έχουμε σταθεί οι περισσότεροι και 
συζητάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι όπου έχουν έρθει οι κάτοικοι οι οποίοι ενδιαφέρονται –και 
καλά κάνουν– και σε αυτό έχει επικεντρωθεί, το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο που είχαμε, οι 
Σύμβουλοι. Κανείς δεν λέει για τις άλλες προτάσεις, αυτές τις προτάσεις που αφορούν κάποιους 
κόμβους εκεί, που είναι προβληματικοί και που θα προσπαθήσει η μελέτη αυτή να τους λύσει. 
 Δεν αναφέρεται στις άλλες όλες, σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για κάποιους 
ποδηλατόδρομους. Δεν μπορούμε να έχουμε, είναι ένα προάστιο με ανηφόρες και κατηφόρες, είναι 
δύσκολο. Γίνεται λοιπόν ένα ξεκίνημα, μία προσπάθεια να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιους 
ποδηλατόδρομους, ας τους δούμε. Και δεν φταίει-, οι δύο ποδηλατόδρομοι που έγιναν στου 
Παπάγου, ότι κάθονται τα αυτοκίνητα, δεν φταίει ο Δήμος, φταίνε οι κάτοικοι, που πάνε και βάζουν 
και παρκάρουν εκεί πάνω. 
 Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε άμοιροι εμείς των ευθυνών και της συμπεριφοράς σε έναν 
Δήμο ο οποίος κάνει κάποιες προσπάθειες κάνει. Λίγες; στραβές; δεν έχει σημασία, να το 
σχολιάσουμε. Αλλά οπωσδήποτε η ευθύνη των δημοτών σε όλη αυτή την ιστορία είναι τεράστια. 
 Μιλάμε για τα αυτοκίνητα και τι θα τα κάνουμε. Μα αν αυξήσουμε τις συγκοινωνίες, θα 
υποχρεωθούμε να τα παρκάρουμε εκεί που τα ’χουμε και να μην τα μετακινούμε. Τι να κάνουμε, θα 
πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε συγκοινωνίες καλές, και να χρησιμοποιούμε κι 
εμείς τις συγκοινωνίες. 
 Έχουμε λοιπόν εδώ το γεγονός ότι, χωρίς να έχουμε κάνει πραγματικές προτάσεις, μιλάμε για 
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διαβούλευση που λέμε ότι δεν έγινε. Μα δεν μπορείς, πώς να πείσεις τον κόσμο να ενδιαφερθεί; 
Βλέπετε ότι ενδιαφέρονται μόνο εκείνοι που θεωρούν ότι θίγεται το σπίτι τους. Όλοι οι άλλοι, αυτοί 
που ωφελούνται από αυτά που γίνονται, δεν έρχονται. Έτσι γίνεται συνήθως. Άρα λοιπόν, εδώ 
βρισκόμαστε στο να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να λένε ότι: ωραία ρε παιδί μου, θα γίνει αυτή 
εδώ, ο κόμβος στην Πίνδου και Ελλησπόντου και Αργυροκάστρου, υπάρχουν δύο-τρεις λύσεις, θα 
βρούμε την καλύτερη και δεν θα  γίνεται αυτό το τρελοκομείο που γίνεται. Θα βρούμε μία λύση για 
να μην τρακάρουν τα αυτοκίνητα στη Γράμμου και στην Πίνδου την ώρα που σχολάνε τα παιδιά από 
το σχολείο και τρέχουν και δεν προσέχουν και δεν βλέπουν τίποτα. 
 Κάτι πάει να γίνει, αυτό λέω εγώ, ότι κάτι πάει να γίνει, και σ’ αυτό πρέπει λίγο να σταθούμε. 
Να κάνουμε τις προτάσεις μας, αλλά να βλέπουμε και λίγο θετικά μία προσπάθεια η οποία έγινε και η 
οποία έχει και πολλά θετικά σημεία. 
 Θα θυμίσω λίγο για το θέμα της Αττικής Οδού. Εμείς σαν παράταξη, που είχε ένα άλλο όνομα 
τότε, που ήμαστε στον Παπάγο μόνο, είχαμε βγάλει ένα ολόκληρο φυλλάδιο στις εκλογές εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια, και αναφερόμαστε ακριβώς στα διόδια αυτά τα οποία δεν χρειάζονται. Και δεν 
χρειάζονται γιατί δεν έχουν και κανένα οικονομικό όφελος για την Αττική Οδό. Εάν σταθεί κανείς 
κάποιες ώρες και δει πόσα χρήματα παίρνουνε σε αυτά τα διόδια –φαντάζομαι ότι όλοι 
καταλαβαίνουν για ποια μιλάμε, έτσι;– αυτά τα διόδια πραγματικά δεν χρειάζονται. Σε τι χρησιμεύουν 
αυτά; Εάν όλοι όσοι έρχονταν και θέλαν να πάνε στα νότια προάστια, δεν χρησιμοποιούσαν την Αγία 
Παρασκευή, τον Χολαργό και τον Παπάγο αλλά βγαίναν στην Αττική Οδό, και δεν υπήρχαν αυτά τα 
διόδια που πρέπει να πληρώσουν, όλοι αυτοί δεν θα χρειαζόταν να περνάνε μέσα απ’ τα προάστια, 
και κυρίως απ’ τον Παπάγο. Γιατί όλοι καταλήγουν απ’ τον Παπάγο να φεύγουν. Και εκεί μπαίνει και 
το θέμα της Πίνδου, η οποία είναι ένας δρόμος 6 μέτρων φάρδος και δέχεται όλη αυτή την κίνηση. 
 Άρα λοιπόν αυτά τα διόδια αν καταργηθούν, αυτό το νόημα έχουν, ότι όλοι όσοι περνάνε 
μέσα από αυτά τα προάστια τα δικά μας, δεν θα περνάνε. Και να δούμε πόσο-, κι εκεί είναι 
πραγματικά κύριε Δήμαρχε ο αγώνας που πρέπει να κάνετε, τι όφελος έχουν οικονομικό; Νομίζω ότι 
το όφελος το οικονομικό είναι πολύ μικρό. Έχει τύχει να καθίσω –κι έχω κάνει λάθος κι έχω μπει σε 
αυτά, αντί στα παραπάνω– κι έχω ρωτήσει τους εργαζόμενους, τον έναν. Δεν περνάει κόσμος από 
κει. Δηλαδή πραγματικά θα μπορούσε ένας συνδυασμός δημοτικών Αρχών αυτών των Δήμων εδώ, 
και της Αγίας Παρασκευής δηλαδή, να ξεκινήσει μία προσπάθεια να δούμε τι μπορεί να γίνει. 
 Το θέμα αυτό που μιλάμε για την Περιφέρεια και τι προσπαθεί να κάνει. Μην είμαστε 
συνέχεια αρνητικοί να λέμε ότι: η Περιφέρεια σε είκοσι χρόνια. Γιατί η Περιφέρεια σε είκοσι χρόνια; 
Η Περιφέρεια μπορεί, με την πίεση τη δική μας, να μην χρειαστεί είκοσι χρόνια, να χρειαστεί έναν 
μήνα, δύο μήνες να δει αν αυτή η σκέψη που έχει γίνει και η μελέτη είναι πράγματι καλή. Αυτοί που 
μίλησαν πριν και είπαν, της Τεχνικής Υπηρεσίας, η κυρία Βασσάλου. Αυτό λοιπόν γιατί να είμαστε 
αρνητικοί και να λέμε: «όχι, δεν θα γίνει»; Εάν θεωρούμε ότι είναι σωστό, θα πιέσουμε και θα γίνει. 
Γιατί πρέπει να λέμε «δεν θα γίνει, άρα αυτό δεν μας νοιάζει, και σιγά και μην το κάνει η Περιφέρεια 
και μην το κάνει ο ένας και μην το κάνει ο άλλος»; Αυτό θεωρώ ότι καμία αγωνιστική διάθεση δεν 
δείχνει, και νομίζω ότι μπορεί ο Δήμος και οι Τεχνικές Υπηρεσίες να πιέσουν επανειλημμένα προς τη 
μεριά της Περιφέρειας και να υπάρξει αυτή η λύση στο πραγματικό πρόβλημα αυτής της γειτονιάς για 
την οποία έχουν έρθει εδώ και οι κάτοικοι, και έχουν κι αυτοί απόλυτο δίκιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κυρία Πολυκαλά. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι. Πέρασε η ώρα, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραπέρασε, αλλά δεν πειράζει. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εντάξει, σταματάω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε στη δευτερολογία... 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όχι-όχι, σταματάω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μπορώ μία κουβέντα μόνο; Γιατί θέλω [...] την αλήθεια κάποιων πραγμάτων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι, η κυρία Πολυκαλά. Ελάτε, ελάτε. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Επειδή ο κύριος Κεχρής είπε ότι ο κύριος Νικολάου μάζεψε κάποιους τότε για τη 
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διαμπερή κυκλοφορία ενώ ο κύριος Ξύδης δεν έκανε τίποτα, αυτό δεν είναι ακριβές. Και μολονότι 
εγώ ήμουνα πολύ συχνά σε αντίθεση με τον κύριο Ξύδη, θα ’λεγα ότι δεν είναι σωστό να λέμε 
ανακρίβειες. Προσπάθειες γίνανε και από τη μεριά του κυρίου Ξύδη, αλλά προφανώς δεν γίναν όσες 
έπρεπε να γίνουν, ή δεν έγιναν σε συνεργασία με τον κύριο Νικολάου. Γι’ αυτό ο ένας κλείνει τον ένα 
δρόμο και εμποδίζει τον άλλον. Τότε οι δύο Δήμαρχοι, ή οι δύο Δήμοι, δεν συνεργάζονταν έτσι ώστε 
να είναι αυτό που θα κάνουν προς όφελος και των δύο Δήμων. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να προσθέσω πολύ σύντομα. Για την οδό Ευτέρπης που μιλάμε, για τον 
ποδηλατόδρομο, δεν είναι μία πρόταση δική μας η οποία ξαφνικά μας προέκυψε, έχει προταθεί απ’ 
την ομάδα των ποδηλατών του Δήμου μας. Αυτοί οι ίδιοι από το ’14 λέγανε μέσα στις προτάσεις που 
κάνανε ότι ένας κατάλληλος δρόμος είναι αυτός. Γι’ αυτό το αναθέσαμε και στον μελετητή να το 
ψάξει. Έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας, για 180 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχουμε στα χέρια μας μια χρήσιμη έκθεση, με πολλά βασικά 
στοιχεία για τη στήριξη σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας. Φυσικά έχει πάρα πολλές ελλείψεις. 
Ελπίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την εκπόνηση ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, με ορθό τρόπο και όραμα, θα μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη πόλη και ποιότητα 
ζωής. Οπωσδήποτε αυτή η φάση της μελέτης, ως προς τα στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας είναι 
πολύ καλύτερη από την πρώτη φάση, που ήταν σχεδόν πλήρως μία συγκοινωνιακή μελέτη. 
 Θεωρούμε ότι σε αυτό έχουμε συμβάλει κι εμείς με τις 62 προτάσεις που είχαμε κάνει, οι 
οποίες παρουσιάστηκαν και στη δημοτική Αρχή και στη διαβούλευση και σε συναντήσεις που είχαν 
γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία μαζί με τους μελετητές. Ουσιαστικά χαίρομαι που αυτές οι προτάσεις 
έχουν βοηθήσει να γίνουν κάποια πράγματα, να εντοπιστούν κάποια πράγματα και να μπουν στη 
δεύτερη φάση. Παραδείγματος χάριν, εντοπίστηκαν θέσεις με θανατηφόρα που δεν υπήρχαν, 
εντοπίστηκε ο κίνδυνος που υπάρχει στην προέκταση της Αναστάσεως προς την περιφερειακή 
Υμηττού και προτείνονται έστω και κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Προστέθηκαν διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων, ενώ στην πρώτη φάση υπήρχε μόνο η 25ης Μαρτίου. Προστέθηκε ας πούμε 
Σαρανταπόρου, Υμηττού, ενδεικτικά αναφέρω αυτές. Μπήκαν κάποια στοιχεία για την οδική 
ασφάλεια στις οδούς Πίνδου και Κύπρου, και Πίνδου και Λευκωσίας. 
 Ένα μεγάλο θέμα όμως που υπάρχει είναι ότι πράγματι έχουμε εδώ και ενάμιση-δυο μήνες 
στα χέρια μας αυτή τη μελέτη, αλλά διαβούλευση σε αυτή τη φάση δεν έχει υπάρξει καθόλου. Γιατί 
έγινε στην πρώτη φάση διαβούλευση και εδώ δεν έγινε τίποτα; Κανένα άνοιγμα προς την κοινωνία 
σε αυτό το σημείο. Αυτό θα πρέπει να γίνει και τώρα. 
 Στη μελέτη έχουν ιεραρχηθεί δύο κατηγορίες (πρώτης προτεραιότητας και λοιπές), χωρίς να 
υπάρχουν ουσιαστικά κριτήρια, και χωρίς-, πώς έχει γίνει αυτή, δεν πείστηκα από τη γενική 
απάντηση που δόθηκε, και χωρίς να υπάρχει και κάποια έστω και χονδρική κοστολόγηση αυτών των 
θεμάτων. Πάμε ουσιαστικά να σχεδιάσουμε χωρίς να ξέρουμε τίποτα για το τι κοστίζουν αυτά; 
 Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας σχεδιασμός γενικός με όραμα, που να μας δώσει θέματα 
και προτάσεις για πολύ σύντομο διάστημα, κατόπιν μεσοπρόθεσμα, και οπωσδήποτε να υπάρχει 
αποτελεσματικότητα. Κάθε μελέτη που έρχεται εδώ στον Δήμο πρέπει να είναι αποτελεσματική. 
Χρειαζόμαστε έργα και δράσεις με μικρό κόστος και μεγάλο αποτέλεσμα. 
 Ένα άλλο θέμα είναι ότι η χρηματοδότηση για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας δεν 
θα πρέπει να [δοθεί] σε αυτή τη μελέτη. Έχουμε ανάγκη πραγματικής μελέτης βιώσιμης 
κινητικότητας. Αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβει τα στοιχεία που μας έδωσε αυτή η μελέτη. 
 Θέλω να εντοπίσω, εκτός από τα θετικά που είπα, και ενδεικτικά κάποια αρνητικά θέματα: 
 Στη Ναυαρίνου και στην Υμηττού –δεν θα μπω στο θέμα που έχει τόσο πολύ συζητηθεί– 
στην Ναυαρίνου δεν έχουμε πεζοδρόμια στο τελευταίο κομμάτι, παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω. Τα 
αυτοκίνητα έρχονται... Εκεί πέρα έχουμε σχολεία, έχουμε κάτι σχολές, είναι τελείως ανασφαλής 
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δρόμος. Καμία αναφορά δεν υπάρχει γι’ αυτό. 
 Στη Ναυαρίνου προς την Αγία Παρασκευή, στην αρχή της, έχουμε μια επικίνδυνη στροφή. 
Εκεί υπάρχει ανάγκη μιας απλούστατης λύσης. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόταση 
γι’ αυτό. 
 Στην οδό Πίνδου, στο κομμάτι μεταξύ Αναστάσεως και Αργυροκάστρου, δεν προτείνεται 
κανένα πρόβλημα μείωσης ταχύτητας. Βέβαια μετά την επέμβασή μας υπάρχουν δύο σημεία, έχουν 
ελεγχθεί κάπως. Όμως χρειάζονται μέτρα μείωσης ταχύτητας. Δεν συζητάω για το πόσα ζώα κάθε 
μέρα σκοτώνονται εκεί πέρα, φοβόμαστε και για τους ανθρώπους μας. 
 Στη Νευροκοπίου διατηρείται το τριγωνάκι, στην Πίνδου, και έχουμε λοξή σύνδεση, η οποία 
είναι επικίνδυνη. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σημείο. Ήδη έχουμε μελέτη εκεί πέρα, η οποία είναι σε 
εξέλιξη. Πρέπει να συσταθεί στον μελετητή να το σκεφτεί. 
 Στην Αργυροκάστρου και Μπλέσσα στο σχολείο, υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί πέρα στο γεφυράκι; 
Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε στην πρόταση δεν έχει μελετηθεί. Είναι σημαντικό, γιατί έχουμε το σχολείο 
και συνδέονται δύο μεγάλες περιοχές του Παπάγου. 
 Ο παράδρομος στη Μεσογείων δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι τελική λύση, παρόλο που 
οπωσδήποτε χρειάζεται αρχιτεκτονική και φυτοτεχνική διαμόρφωση, και έχω μεγάλη αμφιβολία αν η 
διαπλάτυνση προς τη Μεσογείων είναι επαρκής. 
 Άλλα δύο θεματάκια πολύ μικρού κόστους... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πείτε στη δευτερολογία σας άμα... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν θα πω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Τα δέντρα τα ’χουμε ξεχάσει, που είναι εμπόδιο. 
Τουλάχιστον να τα κλαδέψουμε στο 2,20. Αυτά θα ’πρεπε να έχουν [πει]. 
 Έχουμε διάβαση πεζών Πίνδου και Κατεχάκη. Ενώ έχει αναφερθεί πολλές φορές σαν 
πρόβλημα, δεν υπάρχει εκεί πέρα, δεν έχει γίνει καμία πρόταση, καμία αναφορά για να περνάμε 
απέναντι. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στην Κύπρου και Μεσογείων. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Θα παρακαλέσω από τους συνδημότες μας, όποιοι θέλουν να 
τοποθετηθούν, απλώς να πουν το ονοματεπώνυμό τους – θα το πούμε και μετά. Αλλά να είναι 
αντιπροσωπευτικό όμως σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουν σαράντα άτομα. 
 Λοιπόν, παρακαλώ. Ο κύριος Καρπούζης. Μισό λεπτό, για να δούμε, θα καθίσετε εκεί. 
...... : Δαγρές. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Δαγρές». Μου είχαν δώσει κι ένα όνομα, ο κύριος Τριαρίδης είναι εδώ; Α εντάξει. 
Λοιπόν, αυτοί οι τρεις. Υπάρχουν άλλοι; Ωραία. 
 Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Καρπούζη, να πείτε το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά 
σας, για τα πρακτικά, και έχετε 3 λεπτά να μιλήσετε. Παρακαλώ. 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ (ΔΗΜΟΤΗΣ): Λέγομαι Τάσος Καρπούζης, Αναστάσιος, γιόρταζα το Πάσχα... 
...... : Χρόνια πολλά. 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, και σε σας. Θα ήθελα να είμαι ευχάριστος απόψε, να πω και αστεία, 
αλλά δυστυχώς θα είμαι δυσάρεστος, τα γεγονότα με οδηγούν σε αυτό. 
 Ξεκινάω με την παροιμία «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Αυτό ισχύει εδώ 
πέρα για το Δημαρχείο, τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που αποκομίσαμε εμείς τα τελευταία 
δυόμισι χρόνια. Κάναμε συνολικά 6 αναφορές και δεν πήραμε καμία απάντηση ολοκληρωμένη. Κάτι 
μισοκούτουλα μας απαντήσανε. 
 Θα είμαι συγκεκριμένος. Από τον Νοέμβριο του ’15 –γιατί θυμάμαι τις ημερομηνίες–  
ρωτήσαμε πότε μπήκε το απαγορευτικό σήμα στην Πίνδου και την κλείσανε. Μας απάντησε η κυρία 
Βασσάλου, παραπλανητικά, για τη μελέτη που έγινε το ’98 από κάποια εταιρεία "DENCO" με έναν 
καθηγητή του Πολυτεχνείου, που αυτή η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση της 
διαμπερούς κυκλοφορίας στο προάστιο. Τότε ήταν δύο οι Δήμοι. Κι ενώ είχε σαν όρο –το θυμάμαι, 
γιατί το ’χα διαβάσει αυτό τότε– ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί η άλλη περιοχή, τότε βρήκαν σαν 
εύκολη λύση να πεζοδρομήσουν, αυτό πρότεινε η μελέτη της "DENCO", να πεζοδρομήσουν την 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
64 

Πίνδου. Η οποία ήταν ήδη κλεισμένη με απαγορευτικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να ’γινε γύρω στο ’95 με 
’96, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά πριν από το ’98. Αυτή είναι η αλήθεια, για να αποκαταστήσουμε την 
αλήθεια, γιατί έχει διαστρεβλωθεί. Έχουμε γραπτά στοιχεία, μπορούμε να το... Ακόμη δυόμισι χρόνια 
περιμένουμε απάντηση σε αυτό. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε δυο φορές στον Συνήγορο του Πολίτη 
και μία φορά στο Σώμα των Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημοσίας Διοίκησης. 
 Το άλλο, το οποίο αποσιωπήθηκε πλήρως, και από τη μελέτη της "ΝΑΜΑ", είναι η παρουσία 
σημαντικών προτάσεων που κάναμε, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του ’17, με τρεις προτάσεις, στην 
οποία είχαμε επισημάνει και την έλλειψη του στόχου, δεν είχαν πιάσει τον στόχο της βιώσιμης 
κινητικότητας, άρα τότε η μελέτη –γράφαμε– δεν μπορεί να παραλειφθεί και πρέπει να συμπληρωθεί, 
να επιστραφεί για συμπλήρωση. Λοιπόν, εκεί είχαμε τρεις προτάσεις, είχαμε 215 υπογραφές, και 
αυτό αποσιωπάται στο παράρτημα Α. Απαντάω και στον κύριο Δήμαρχο, που λέει: δεν κάναμε 
προτάσεις. Κάναμε συγκεκριμένες. Και μετά, τον Μάιο του ’17, 26 Μαΐου του ’17, με 55 υπογραφές, 
τέσσερις προτάσεις, παρόμοιες με αυτές που έχει κάνει ο κύριος, με αντιδρομήσεις στη Ναυαρίνου, 
με όλες τις πιθανές... Εμείς δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι και λέγαμε: για να βρούμε τη βέλτιστη 
λύση, ζητάμε νούμερα από τον κύριο Παπαδάτο –όπως είχε κάνει σε πρόχειρο χαρτί για δύο λύσεις– 
τι επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές υπάρχουν από αυτές τις προτάσεις μας σε οχήματα ανά ώρα, ώστε 
με τη σαφήνεια των αριθμών να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Είμαι μηχανικός και μιλάω για την... 
 Όσο για το άλλο, πρώτη φορά άκουσα από συνάδελφο ότι σε τεχνικό πρόβλημα δεν υπάρχει 
τεχνική λύση. Υπάρχουν πολλές λύσεις, με διαφορετικά κόστη (κεφαλαίου, λειτουργίας, 
περιβάλλοντος, πολιτικό κόστος, να το πούμε κι αυτό, γιατί είναι σημαντικό στην περίπτωσή μας). 
 Θα μου δώσετε άλλο 1 λεπτό, γιατί αυτά πρέπει να τα πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην αγχώνεστε, μιλήστε άνετα. 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Εντάξει, δεν αγχώνομαι, αλλά... Ξέρετε, περίμενα τέσσερις ώρες και ήθελα να 
μιλήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, δεν σας είπε κανείς... 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Είμαστε πολλοί, δεν είμαστε μόνο δύο-τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς, δέκα χιλιάδες 
δεκατρείς, γιατί προσπάθησαν όλοι εδώ οι παρόντες να υποβαθμίσουν απ’ την αρχή το θέμα μόνο 
στην Υμηττού. Δεν είναι μόνο η Υμηττού, δεν το είδαμε ποτέ έτσι το θέμα. Είναι η διαμπερής 
κυκλοφορία, που ξεκινάει από την αρχή της Ναυαρίνου και φτάνει μέχρι τέρμα την Εθνικής Αμύνης. 
Απλώς ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος ή έχει δεχτεί  στωικά τη μοίρα του, αυτό είναι το θέμα. 
Μιλάμε για 5.000 κατοίκους, οι οποίοι είναι παρόδιοι σε αυτό τον άξονα των 2-3 χιλιομέτρων. Μπορεί 
να είναι και 7, δεν μας πειράζει. Είναι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, και έτσι πρέπει να το 
δείτε. Απλώς δεν υπήρχε η θέληση από όλους τους εμπλεκόμενους. Μην το πάρετε σαν κατηγορία, 
είναι σαν διακήρυξη αληθείας αυτό. Το λέω μετά λόγου συνειδήσεως. 
 Και τώρα αυτά που ήθελα να σας πω: Αφήνετε το μεγάλο πρόβλημα άλυτο και ασχολείστε με 
τα μικρότερα, τα ευτελή. Εάν εγκρίνετε τη μελέτη αυτή, κύριοι Σύμβουλοι, ενσυνείδητα καταδικάζετε 
5 με 10 χιλιάδες πολίτες σε αργό θάνατο. Και αν το βλέπετε υπερβολή, σκεφτείτε το απόψε το 
βράδυ που θα πάτε να κοιμηθείτε. Απλώς κάνω επίκληση στη συνείδησή σας. Είναι αυτοί που είναι 
περίοικοι, που σας είπα, στον άξονα αυτό, που δέχονται αυτή τη διαμπερή κυκλοφορία των 10.000 
οχημάτων. Και κάνω και διευκρίνιση, γιατί θυμάμαι –τα μυαλά μου τα έχω ακόμη, 71 ετών είμαι– 965 
οχήματα την ώρα διέρχονται από την Υμηττού, Εθνικής Αμύνης. Το 80% πάει στην Εθνικής Αμύνης, 
τα 200 περίπου πάνε κάτω στην Υμηττού. Λοιπόν, αυτή τη μάστιγα δεν την αντιμετωπίζει η μελέτη. 
Άρα δεν προσφέρει τη βιώσιμη κινητικότητα που υπόσχεται. Γι’ αυτό και μόνο δεν πρέπει να 
εγκριθεί, εφόσον δεν ικανοποιείται σημαντικός συμβατικός όρος. 
 Το πρόβλημα της περιοχής Ναυαρίνου - Υμηττού - Εθνικής Αμύνης το θάβετε κυριολεκτικά, 
και χρονικά και τεχνικά. Δεν είμαστε βλάκες, ξέρουμε να διαβάζουμε, ήμουνα καλός στο Δημοτικό 
σχολείο. Διότι, πρώτον, δεν είναι μέσα στις δέκα πρώτες επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν άμεσα, 
σύμφωνα με τη μελέτη 81 του 2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά είναι το νούμερο 12. 
Δηλαδή η επέμβαση αυτή μετατίθεται χρονικά επ’ αόριστον στις καλένδες. Έτσι υποβαθμίζεται η 
σοβαρότητα του προβλήματος, ενώ αντικειμενικά είναι η περιοχή αυτή που είναι η πλέον 
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επιβαρυμένη από όλο τον Δήμο. Και αδικείται φυσικά η περιοχή αυτή. 
 Όταν ανοιχτεί ανοιχτή η Πίνδου –άγνωστο πότε– και γκρεμιστεί το υφιστάμενο επονομασθέν 
«τείχος του Βερολίνου», κάγκελα, δέντρα, ζαρντινιέρες, πινακίδα, προτείνεται μια κατασκευή νησίδας 
στην Αναστάσεως, κλειστή στη συμβολή της με την Πίνδου, που θα επιτρέπει την έξοδο των 
οχημάτων από την Πίνδου μόνο σε δεξιά στροφή προς την Αναστάσεως. Αυτό είναι δώρον άδωρον. 
Η ελάφρυνση θα είναι μηδαμινή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρπούζη, πόσο χρόνο θέλετε ακόμα; 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω, μισό λεπτό ακόμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Δημιουργείται έτσι –μου αρέσει να μιλάω με χαρακτηρισμούς– ένα πιο πολιτισμένο 
νέο «τείχος του Βερολίνου» στην οδό Αναστάσεως. Σας ευχαριστούμε πολύ! 
 Προτείνεται και μια πινακίδα στον κόμβο Ανατολής - Ναυαρίνου, που θα διοχετεύει την 
κυκλοφορία προς τη λεωφόρο Μεσογείων μέσω της Υμηττού. Και βέβαια, άλλοι θα κάνουν ποδήλατο 
στη Χατζηκωνσταντή, που είναι το νούμερο 4, και σε μας θα γίνει η ζωή ποδήλατο. Κάνω αστεϊσμό. 
Μ’ αρέσει –όπως έκανε ο Φρέντυ Γερμανός– τα σοβαρά να τα κάνω αστεία. Θα γίνει η ζωή μας 
ποδήλατο. Το χρειάζεστε. 
 Έχουμε κι εμείς δικαίωμα για καθαρότερο αέρα και λιγότερο θόρυβο. Αυτό ζητήσαμε απλά. 
Είναι δικαίωμά μας, δεν μας το δίνετε. Αυτή είναι η ποιότητα ζωής και η βιώσιμη κινητικότητα που 
μας [προσφέρετε] κυρία Αρβανίτη, και όλοι εσείς που ασχοληθήκατε. Πάντως σας ευχαριστούμε 
πάρα πολύ και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. 
 Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρπούζη. 
 Παρακαλώ τον κύριο Δαγρέ να πάρει τον λόγο. Κύριε Δαγρέ, να πείτε το ονοματεπώνυμό σας 
και την ιδιότητά σας και να τοποθετηθείτε. 
ΔΑΓΡΕΣ (ΔΗΜΟΤΗΣ): Δημήτρης Δαγρές είναι τ’ όνομά μου, μηχανικός είμαι κι εγώ. 
 Ήθελα πρώτα μία διευκρίνιση. Οι μετρήσεις αυτές που αναφέρθηκαν είναι για την κίνηση 
προς τη μία κατεύθυνση ή και προς τις δύο; Οι λύσεις που προτείνονται, εμένα μου δίνουν την 
εντύπωση ότι τα δύο αυτά μεγέθη θεωρούνται ίδια. Εάν δεν είναι ίδια, τότε ενδεχομένως να έχει 
γίνει-, μπαίνει κάποιο λάθος στη μέση. Το κλείσιμο της Πίνδου, το άνοιγμα μάλλον της Πίνδου, ή το 
φανάρι στη Σαρανταπόρου, ή όποια λύση με αντιδρόμηση των δρόμων, διευκολύνει τη διερχόμενη 
κίνηση. Άρα τι θα κάνουμε; Όταν η κίνηση αυτή διευκολυνθεί, εάν τώρα έχουμε 800 αυτοκίνητα, του 
χρόνου θα ’χουμε 2.000. Άρα αυτό δεν είναι λύση, είναι τελείως λάθος, είναι σε αντίθετη 
κατεύθυνση. Με ποια προϋπόθεση γίνεται, να μειωθεί η διερχόμενη κίνηση ή να τη διευκολύνουμε; 
Είναι δύο αντίθετα πράγματα, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. 
 Η περίπτωση της Αττικής Οδού, που είναι η ιδανική λύση. Στην Τρικάλων τώρα, με τις 
νησίδες, αυτά είναι-, εγώ λέω δεν συζητούνται καν. Ή θα κλείσει η Τρικάλων και μπορεί να περιμένει 
κάποιος αποτέλεσμα που θα είναι ελάχιστο, θα βρεθεί από αλλού, ή θα ανοίξουν τα διόδια. Η κίνηση, 
τουλάχιστον αυτά τα 4 χιλιόμετρα, πόσα είναι, προς την κατεύθυνση της Κατεχάκη, να είναι έστω με 
ελάχιστο, με ένα πολύ μικρό κόστος (διόδια να μην είναι 2,80, να είναι πολύ μικρό για να την 
προτιμούν), ή να είναι δωρεάν. Όταν έγινε η Αττική Οδός, εγώ θυμάμαι είχαν μπει και πανό στην 
Αγία Παρασκευή εκεί και εδώ συζητήσεις... Δεν έγιναν κάποιες συζητήσεις, κάποια αντίμετρα; Τι 
δόθηκαν, σε τι βάση συζητήθηκαν αυτά; Θα γίνει ο δρόμος εκεί. Τα θυμάμαι εγώ, εδώ ήμουνα. Δεν 
είπαν κάποια διευκόλυνση για τους Δήμους αυτούς; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]; 
ΔΑΓΡΕΣ: Πριν γίνει η Αττική Οδός, αυτή η διαδρομή εδώ ήταν ασήμαντη, η κίνηση που υπήρχε ήταν 
ασήμαντη. Εκεί που αυξήθηκε πολύ ήταν όταν έγινε το κομμάτι από τον σταθμό της Κατεχάκη μέχρι 
τη Μεσογείων, που έγινε με ανοιχτό όρυγμα, έκλεισε η Μεσογείων τότε, και ο κάθε ένας προσπάθησε 
να βρει μία λύση. Και αυτή εδώ από τότε καθιερώθηκε. Δηλαδή, αυτός ο άξονας είναι συνέπεια της 
Αττικής Οδού. Τώρα έρχεται ας πούμε η Περιφέρεια ή το Υπουργείο και λέει «δεν δέχομαι καμία με 
την Αττική Οδό, δεν δέχομαι να μειώσετε την (αυτή)». Γιατί; Γιατί όμως; Αυτό είναι λάθος. Κι εμείς 
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το δεχόμαστε αυτό έτσι; 
 Νομίζω ότι η μελέτη, όλη η κίνηση αυτή να λυθεί, γίνεται με ένα λάθος δεδομένο. Θεωρούμε 
δεδομένο ότι θα διαχειριστούμε αυτή την κίνηση, δεν θα πειράξουμε την Αττική Οδό, δεν θα 
κατεβούμε στη Μεσογείων... Μα δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λύση σ’ αυτό το 
πράγμα, μην κοροϊδευόμαστε. Ν’ ανοίξουμε την Πίνδου και να κάνουμε τι; Τι να κάνουμε την 
Πίνδου; Εάν βάλετε φανάρι στη Σαρανταπόρου, η ουρά ξέρετε πού θα είναι; Στη Νεαπόλεως. Τώρα 
τα πρωινά, το ανηφορικό τμήμα της Ναυαρίνου είναι μία κόλαση. Είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής 
καυσαερίου. Το ανηφορικό κομμάτι από το κυκλικό τμήμα που έχει εκεί, στη συμβολή με την 
Ανατολής μέχρι την Υμηττού, είναι-, κρατάς τη μύτη σου για να περάσεις. Αυτό το κομμάτι, πρέπει 
να βρεθεί λύση. Κρατάς τη μύτη σου! Δεν ξέρω αν πάει κανείς πρωινή ώρα, μέχρι τις 9:00 η ώρα 
περίπου που έχει κίνηση, για να την περάσεις πρέπει να κρατάς τη μύτη σου. Πρέπει μέχρι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 
ΔΑΓΡΕΣ: Είπατε τώρα να αναβληθεί η συζήτηση και να ληφθεί απόφαση αργότερα. Πρέπει να 
υπάρξουν μέτρα περιορισμένου χρόνου, να δυσχερανθεί αυτή η κίνηση, ώστε να μη την προτιμούν, 
μέχρι να δεχθεί η Αττικής Οδός να λύσει το πρόβλημα ή μέχρι κάτι. Αυτή η κόλαση πρέπει να 
σταματήσει. Και ο τρόπος είναι όχι να ανοίξει η Πίνδου. Να κλείσουνε και άλλοι δρόμοι. Μπορούμε να 
κλείσουμε και κάποιον άλλον, να αλλάξουμε κάποια κατεύθυνση, ώστε ο άλλος, αν κάνει τώρα 10 
λεπτά να τον περάσει, να κάνει 30; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω είστε απόλυτα κατανοητός. Ολοκληρώσατε; Ωραία. 
 Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δαγρέ. 
 Τον λόγο, παρακαλώ, έχει ο κύριος Τριαρίδης. Κύριε Τριαρίδη, και από σας, παρακαλώ το 
ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας, και να τοποθετηθείτε. 
ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ (ΔΗΜΟΤΗΣ): Τριαρίδης Ανδρέας, είμαι κάτοικος στην Πίνδου, στο κομμάτι μεταξύ 
Υμηττού και Αναστάσεως. Θέλετε να πω και το επάγγελμά μου; Πρώην στρατιωτικός οδοντίατρος 
είμαι, και εκπροσωπώ τους κατοίκους της περιοχής αυτής. 
 Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, διαβάσαμε με προσοχή την ειδική 
εμπεριστατωμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας "ΝΑΜΑ", την οποία η Δημαρχία είχε προσλάβει ως 
ειδικό και αντικειμενικό σύμβουλο για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον Δήμο 
Παπάγου - Χολαργού. 
 Ειδικότερα για το τμήμα Ναυαρίνου - Υμηττού - Εθνικής Αμύνης έχουν διεξαχθεί από την 
ανωτέρω εταιρεία επιστημονικές μετρήσεις με σύγχρονα αναλυτικά ειδικά εργαλεία σχετικά με την 
υφιστάμενη κυκλοφορία και έχουν διατυπωθεί ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση της ροής. 
 Ουδόλως αναφέρεται ως πρόταση η διάνοιξη της οδού Πίνδου στη συμβολή με την Υμηττού, 
που παραμένει κλειστή από δημαρχίας του κυρίου Ξύδη και με απόφαση του τότε Δημοτικού 
Συμβουλίου. Η κυρία Φασούλη σάς είπε πολλά για την αιτιολογία της, θα σας πω κι εγώ ότι δικαίως 
έγινε αυτή, το κλείσιμο αυτού του δρόμου, γιατί η κυκλοφορία μέσω Πίνδου προκαλούσε –τότε που 
ήταν ανοιχτή, το 1989 ήταν μου φαίνεται; ’86; ’89;–  προκαλούσε σοβαρότατα προβλήματα 
ασφαλείας, ως δρόμος μη κεντρικός, μικρού σχετικού πλάτους –6 μέτρα λέει η κυρία Φασούλη– 
διασταυρούμενος μέχρι την Αναστάσεως ανά 50 μέτρα με τέσσερις δρόμους, οι οποίοι έχουν 
προτεραιότητα και σημαντική κυκλοφορία. Είναι η Υμηττού, η Σαρανταπόρου, η Ξανθίππου, η 
Αναστάσεως. Ήταν καλύτερη λύση, στα πολλά και επικίνδυνα οδικά ατυχήματα που μέχρι τότε 
συνέβησαν. 
 Και θέλω να σας διαβάσω και το κομμάτι της "ΝΑΜΑ", που γράφει αυτολεξεί: «Η οδός 
Πίνδου, είτε διατηρώντας τη σημερινή της λειτουργία (κλειστή δηλαδή στη συμβολή της με την 
Υμηττού) είτε εξετάζοντας διάνοιξή της με τον κόμβο Υμηττού, δεν μπορεί παρά να λειτουργεί με 
φορά από την οδό Αναστάσεως προς την Υμηττού. Διαφορετικά θα επέφερε προβλήματα οδικής 
ασφάλειας» κλπ, κλπ. Είναι ολοφάνερο ότι η εταιρεία, ως ανεξάρτητος σύμβουλος, ουδόλως 
προτείνει τη διάνοιξη της Πίνδου. 
 Αντιθέτως όμως, διαβάζοντας την έκθεση, τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου για το τμήμα Ναυαρίνου - Υμηττού - Εθνικής Αμύνης, παρατηρούμε ότι μεταξύ των 
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εναλλακτικών προτάσεων προτείνεται και εκείνη η εναλλακτική λύση «Γ», της διάνοιξης της οδού 
Πίνδου στον κόμβο με την Υμηττού, με τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στη συμβολή Πίνδου 
και Αναστάσεως. Τέλεια αντίθεση με την άποψη της "ΝΑΜΑ". [Προτείνουν] τέσσερα φανάρια, από 
Ανατολής μέχρι 25ης Μαρτίου, σε τέσσερις συνεχείς διασταυρώσεις. Σύννεφο το καυσαέριο! 
 Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά. Πάντως και οι δύο μελέτες, τόσο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όσο και του τεχνικού συμβούλου, συμφωνούν ότι στην υφιστάμενη 
κυκλοφορία Ναυαρίνου - Υμηττού - Εθνικής Αμύνης, δεν προέκυψαν σοβαρά σημεία έλλειψης οδικής 
ασφάλειας, ούτε έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης και προτείνουν αμφότερες ενδιαφέρουσες και 
κατάλληλες υλοποιήσιμες επεμβάσεις κατά μήκους της ήδη υφιστάμενης κυκλοφοριακής ροής για 
περαιτέρω βελτίωσή της. Μάλιστα η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνει: «Η βελτίωση της 
υφιστάμενης κυκλοφορίας Ναυαρίνου - Υμηττού - Εθνικής Αμύνης να λειτουργήσει τουλάχιστον για 
12 μήνες, ώστε να γίνει αξιολόγηση και περαιτέρω, αν χρειαστεί, λήψη μέτρων». 
 Στις παραπάνω αυτές προτάσεις, όποιες επιλεχθούν, συνηγορούμε. Όχι όμως στη διάνοιξη 
της Πίνδου. Δεν θα προσφέρει τίποτα, είναι μια αποσπασματική παρέμβαση, η οποία θα προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας για οχήματα και πεζούς και σοβαρές ευθύνες γι’ αυτούς που 
την επέλεξαν. Το πρόβλημα της Υμηττού οφείλεται εξ ολοκλήρου στην κατευθυνόμενη 
κυκλοφοριακή ροή από τον κόμβο Ναυαρίνου Ανατολής προς Υμηττού. Δεν θα το λύσει η διάνοιξη 
της Πίνδου. Θα έλεγα ότι θα μπορούσατε να κοιτάξετε για τα διόδια της Αγίας Παρασκευής. Είναι μία 
πολύ σωστή λύση, η οποία θα λύσει αρκετά το πρόβλημα αυτό. 
 Και κάτι καινούριο, κύριε Δήμαρχε, να σας πω και κάτι καινούριο, δηλαδή μια δικιά μας ιδέα. 
Αν μπορούσε να κοιτάξετε μία περιφερειακή Χολαργού - Παπάγου, περιφερειακή. Γιατί λένε ότι 
υπάρχει μια παλιά μελέτη που μιλάει γιʼ αυτή την οδό. Έξω από τα σύνορα. Στα σύνορα, δηλαδή στις 
παρυφές του Δήμου. Αυτό. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς τον κύριο Τριαρίδη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις δημότες που μιλήσανε, τον 
κύριο Καρπούζη, τον κύριο Δαγρέ και τον κύριο Τριαρίδη, και για το επίπεδό τους αλλά και για τα 
σχόλια τα οποία μας καταθέσανε. 
 Θέλω ν’ απαντήσω λίγο στον κύριο Καρπούζη ότι εμείς, και η μελέτη την οποία φέρνουμε 
προς ψήφιση, έχει 33 επεμβάσεις. Και τις 33 θα τρέξουμε, απ’ την επόμενη μέρα που θα έχει εγκριθεί 
από τα αρμόδια όργανα, για να τις υλοποιήσουμε. Δεν θα υλοποιήσουμε μόνο τις 10, έτσι; Και τις 33. 
Και βεβαίως στη δική σας, που έτυχε να πάρει το νούμερο 12, νομίζω ότι έχει ασχοληθεί 
περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη. Είναι η μόνη περίπτωση που έκανε αρκετές μετρήσεις, που 
εμφανίζει πέντε διαφορετικές επιλογές. Δεν είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα, κάνει προτάσεις, 
κάνει κάποιες προτάσεις. Είπαμε ότι για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, πρέπει να πιάσουμε τη 
διαμπερή κυκλοφορία πιο πριν. 
 Τώρα, για το θέμα της απόφασης που ζητήσατε, εγώ έχω μία απάντηση εδώ της κυρίας 
Βασσάλου στις 5 Μαΐου του 2017, προς τον κύριο Δαλαβάγκα, προς κύριο Καρπούζη, προς κυρία 
Εξάρχου και κυρία Φαράντζου και απαντά... 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, απλά να το πω κι εγώ για τα πρακτικά, κύριε Καρπούζη, γιατί εσείς έχετε πάει και 
στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είπατε και στον Συνήγορο του Πολίτη, έτσι; και μας 
κατηγορείτε ότι δεν κάνουμε σωστά. Ενώ σας είχαν χορηγήσει τα στοιχεία. Αν τα στοιχεία... 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Δεν ήταν απάντηση [...], είναι άλλο πράγμα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι-ναι. Αν τα στοιχεία που σας έδωσε η κυρία Βασσάλου θεωρείτε ότι δεν είναι αυτά 
τα οποία ζητήσατε, θα έπρεπε να επιμείνετε πάλι, να στείλετε ένα χαρτί και να πείτε «εγώ ζήταγα 
αυτό...» 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Πάντως εγώ θεωρούσα ότι με την απάντηση της κυρίας Βασσάλου σας έδωσε 
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πώς λήφθηκε η απόφαση να κλείσει η Πίνδου. Είναι το 1998, είναι η απόφαση 3 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παπάγου, την οποία την είχε ψηφίσει και η κυρία Φασούλη, που είναι παρούσα. 
 Από κει και πέρα, για να τελειώνουμε και να προχωρήσουμε αν θέλει κάποιος σε 
δευτερολογίες, αλλά να απαντήσουμε επί του πρακτέου τι κάνουμε: 
 Θα μπει σε ψηφοφορία η έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, με τις τροποποιήσεις 
που έχουν αναφερθεί από την κυρία Αρβανίτη, αν πιστεύετε ότι κάτι δεν έχει διευκρινιστεί να το 
διευκρινίσουμε. 
 Για τον συγκεκριμένο κόμβο, που είναι και οι περισσότεροι κάτοικοι, δεν παίρνουμε κάποια 
απόφαση, γιατί θεωρούμε ότι καμία από τις πέντε προτάσεις που γίνανε δεν είναι βέλτιστη ή ικανή 
για να λύσει το πρόβλημα, όμως αφού το θέλετε και θέλετε να το δοκιμάσουμε και σας αρέσει και ο 
ακτιβισμός και θέλετε να είμαστε όλοι μαζί, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει πρόταση για 
αντιδρόμηση της Ναυαρίνου, στο ύψος από Ανατολής έως Καραολή Δημητρίου. Θα πάρουμε την 
απόφασή μας, θα τη στείλουμε παραπέρα και θα δούμε. Εγώ λέω, από αυτά που μας λένε οι 
μελετητές, ότι μάλλον δεν μπορεί. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. 
Να μονοδρομήσουμε, με φορά... 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κάναμε τρεις προτάσεις με σχέδια. Να τα [...] ο κύριος 
Παπαδάτος.... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τα κάνει ό,τι θέλετε. Ωραία, σας λέω εγώ: θα πάρουμε απόφαση... 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] δεν είμαστε μελετητές, προτάσεις κάναμε [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να σωθεί το προάστιο και να γλιτώσουμε, είναι η μόνη λύση να τους μπλοκάρουμε 
στην Καραολή και Δημητρίου. Μόνο αυτή είναι η λύση. 
 Λοιπόν, εγώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύομαι ότι θα φέρω τη συγκεκριμένη 
πρόταση μεμονωμένα, μόνο για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα. Και 
βεβαίως στην Αττική Οδό, παρόλο που δεν βλέπω ακριβώς πώς θα σταματήσουμε τη Λαυρίου και 
την Αγία Παρασκευή που έρχεται, να κάνουμε αιτήματα, να τους ζητάμε ν’ ανοίξουν τα διόδια. Αλλά 
εγώ δεν καταλαβαίνω, όλος ο κόσμος που έρχεται από τη Λαυρίου, όταν στον "Δημόκριτο" δεν 
μπορεί να μπει για να συνεχίσει την Κατεχάκη, αν [...] τα δικά μας διόδια από την Αναστάσεως, έχει 
ήδη περάσει το δύσκολο κομμάτι που μαζεύεται ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω σε τι θα μας βοηθήσει 
δηλαδή η Αττική οδός αν έχει ελεύθερα διόδια. Στον "Δημόκριτο" δεν πάει προς την Κατεχάκη. Άρα 
πάμε πιο πριν μόνο. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού να ζητάει να 
ελευθερωθούν τα διόδια που βρίσκονται πριν τον "Δημόκριτο". Αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν 
διαφωνώ να το προχωρήσουμε. 
 Νομίζω ότι ήμουνα κατανοητός στις προτάσεις μου, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλει κάποιος να κάνει 
δευτερολογίες και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία, γιατί ήδη συζητάμε τεσσερισίμισι ώρες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Θα χρειαστούμε δευτερολογίες; Είναι κάποιος από τους ομιλητές που...; 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε δευτερολογίες; Ωραία. 
 Άρα λοιπόν τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας, για 120 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 
ΖΗΚΑΣ: Θα συμφωνήσω καταρχήν με την τοποθέτηση του κυρίου Στάππα. Το ότι στη μελέτη έχει 
γίνει αποτύπωση πολλών αξιολογήσιμων στοιχείων, ότι έχουν δοθεί λύσεις σε σημειακές παρεμβάσεις 
σε πολλά ζητήματα, τα οποία είναι θετικά, λείπουν όμως απαντήσεις σε καίρια ζητήματα, κι εγώ 
θεωρώ ότι θα ’πρεπε να τα έχουμε. Και θεωρώ ότι η εταιρεία είναι σε θέση να μας δώσει απαντήσεις 
σε αυτά τα συμπληρωματικά ζητήματα, για να μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη. 
 Θα ήθελα λοιπόν... Δεν με ακούει ο κύριος Παπαδάτος. 
...... : Κύριε Παπαδάτο... 
ΖΗΚΑΣ: Θα ήθελα λοιπόν, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια, να βελτιωθεί η μελέτη –ο κύριος 
Παπαδάτος μπορεί να μας το απαντήσει κιόλας αυτό– σε ζητήματα τα οποία δεν τα καλύπτει, και να 
μας δώσει απαντήσεις αξιολογώντας τα. 
 Θεωρώ επίσης το ότι η διαβούλευση... Το είχα προτείνει και τον Απρίλιο εδώ. Μπορεί 
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πραγματικά, όπως λέει ο Δήμαρχος, να μην υπήρχε ανταπόκριση. Αλλά είχα προτείνει να κάνουν 
διαβούλευση ανά περιοχή, δηλαδή... Είχα πει μάλιστα πολύ συγκεκριμένα ότι δεν πρόκειται κανένας 
να κάτσει να διαβάσει 150 σελίδες για όλο τον Δήμο για να ’ρθει να τοποθετηθεί εδώ. Αλλά αν 
κάναμε ανά περιοχή συζήτηση, δηλαδή τις παρεμβάσεις της περιοχής του, αν τους καλούσαμε να 
έρθουν μία συγκεκριμένη μέρα οι κάτοικοι της τάδε ζώνης ή της τάδε ζώνης, όπως είναι χωρισμένα 
εδώ, να συζητήσουμε το δικό τους κομμάτι μονάχα, τότε ίσως να είχαμε μία καλύτερη κατάσταση, ή 
τουλάχιστον θα ’χαμε εξαντλήσει τα περιθώρια της προσπάθειας και ας μην είχαμε ανταπόκριση. 
 Μπορούμε να το κάνουμε τώρα, έχουμε τώρα το περιθώριο να το κάνουμε. Δηλαδή 
μπορούμε αυτή τη διαδικασία που δεν έγινε, δίνοντας το περιθώριο και στον μελετητή να μας 
ολοκληρώσει τα πράγματα αυτά που... Νομίζω εδώ κατατέθηκαν αρκετές επισημάνσεις χρήσιμες, 
αξιολογήσιμες, που μπορούν να βελτιώσουν αυτή τη μελέτη. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε κι ένα 
περιθώριο και στη διαβούλευση, και να κάνουμε και τις απόπειρες σε όλα αυτά που είπε και ο 
Δήμαρχος και για την Αττική Οδό και για την αντιδρόμηση, ενδεχομένως και αυτό το σενάριο, να 
δούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε τα ζητήματα... Γιατί αυτά που έθεσε ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος, πραγματικά πρέπει να βάλουμε στόχους που να μας δίνουν μία προοπτική 
αλλαγής του μοντέλου κίνησης και συμπεριφοράς των πολιτών. Πρέπει να το βάλουμε αυτό. Και για 
να το βάλουμε, πρέπει να δούμε πώς και με ποιους τρόπους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Συμφωνώ λοιπόν –ήθελα να την προτείνω κι εγώ την πρόταση που κατέθεσε ο κύριος 
Ανυφαντής– να αναβάλουμε τη λήψη της απόφασης. Έχουμε το περιθώριο, έτσι κι αλλιώς δύο 
χρόνια το συζητάμε, το να το συζητήσουμε και μερικούς μήνες ακόμα δεν χάλασε ο κόσμος. Είναι 
πιο σημαντικό ζήτημα να δώσουμε πιο ολοκληρωμένες λύσεις και να δούμε τα ζητήματα που 
χωλαίνουν και που υπάρχουν και οι αντιδράσεις κλπ, και να πάμε σε μία άλλη πιο ουσιαστική 
διαδικασία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 120 δευτερόλεπτα. 
ΚΕΧΡΗΣ: Χαίρομαι που ο Δήμαρχος πραγματικά υιοθέτησε, έχουμε κοινή άποψη σε αυτό το θέμα, 
όντως πρέπει να διεκδικήσουμε τη μονοδρόμηση της Ναυαρίνου, αυτή πιστεύω θα είναι μία 
ουσιαστική λύση, να το διεκδικήσουμε δυναμικά. Πιστεύω ότι μπορούμε να το επιβάλουμε, αυτός 
είναι ο ρόλος πραγματικά της δημοτικής Αρχής, της δικής μας παρέμβασης, να μειώσουμε πρακτικά 
τη διαμπερή κυκλοφορία. 
 Με αυτό τον τρόπο, αν καταφέρουμε τα 10.000 αυτοκίνητα να τα μετατρέψουμε σε 5.000 
αυτοκίνητα, ναι, θα λύσουμε το πρόβλημα. Οτιδήποτε άλλο είναι ημίμετρο. Και χαίρομαι που θα 
κάνει κάποιες παρεμβάσεις και στην Αττική Οδό. Κι εκεί πρέπει να διεκδικήσουμε κάποια παρέμβαση, 
ώστε κάποια αυτοκίνητα, αντί να χρησιμοποιούν αυτό τον άξονα, να χρησιμοποιούν την Αττική Οδό. 
 Σε ό,τι αφορά τη μελέτη αυτή καθαυτή. Έχει στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας, δεν είναι όμως 
μελέτη βιώσιμης κινητικότητος, είναι μία καλή κυκλοφοριακή μελέτη, δεν βελτιώνει όμως αυτό που 
λέμε «βιώσιμη κινητικότητα». Υπ’ αυτή την έννοια, ναι, υπάρχουν 33 προτάσεις, εκ των οποίων 
πρακτικά θα προωθηθούν οι 20, γιατί οι 12 πρόταση παραδείγματος χάρη δεν πρόκειται να 
προωθηθεί. Και πρόκειται κάποια σημεία να βελτιώσουν πραγματικά την οδική ασφάλεια, κάποιες 
παρεμβάσεις, αλλά ουσιαστικά θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη 
βιώσιμη κινητικότητα. 
 Επειδή είπαν αν θα υπήρχαν προτάσεις. Ναι, υπάρχουν προτάσεις. Επανέρχομαι λοιπόν: 
Είχαμε προτείνει εμείς ως "Δημοτική Αναγέννηση" ποδηλατόδρομο που να ξεκινάει από την 
Κατεχάκη, Μπαλοδήμου, Μπλέσσα, Χατζηκωνσταντή, να συνδέει την Αγία Ελεούσα, την παραρεμάτια 
κοίτη του Ιλισσού κατά μήκος της Χατζηκωνσταντή, να μπαίνει μέσα στον Παπάγο μέσω της 
Μπλέσσα, να συνεχίζει στην Μπαλοδήμου. Ουσιαστικά ένας ποδηλατόδρομος, ένας πεζόδρομος, ο 
οποίος θα διατέμνεται από την Πίνδου, την Αργυροκάστρου και την Αναστάσεως. Και είχαμε 
προτείνει κάποιες παρεμβάσεις σε αυτές τις τρεις κάθετες που τον χωρίζανε (Πίνδου, Αναστάσεως), 
ώστε να δημιουργηθεί μία συνεχής κίνηση και να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο 
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της βιώσιμης κινητικότητας. 
 Είχαμε πει ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορεί κάποιος να κινείται από τη μία άκρη του 
Δήμου ως την άλλη, να έχει τη δυντότητα να κινηθεί, από την Αναστάσεως, από την Κατεχάκη ως 
την Καραολή Δημητρίου, να υπάρχει ένας άξονας όπου θα δίνει τη δυνατότητα στον πεζό και στον 
ποδηλάτη να κινηθεί. Αυτή είναι πραγματικά ουσιαστική παρέμβαση βιώσιμης κινητικότητος. Πώς θα 
γίνει αυτό; Αυτό θα έπρεπε να προτείνει ο μελετητής, κάτι τέτοιο θα έπρεπε. Τότε ναι, θα ήταν μία 
μελέτη βιώσιμης κινητικότητος, αν έδινε τη δυνατότητα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύστε κύριε Κεχρή, ελάτε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι. Αν έδινε τη δυνατότητα στον πεζό, στον ποδηλάτη, στη γυναίκα που έχει το 
καροτσάκι της να κινηθεί από την Αναστάσεως μέχρι την Καραολή Δημητρίου χωρίς το εμπόδιο των 
αυτοκινήτων. Πώς θα γινόταν αυτό; Έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε πει πώς μπορεί να γίνει. Δεν 
παίρνεις μόνο την Ευτέρπης και κάνεις έναν ποδηλατόδρομο 500 μέτρων, παίρνεις την Ελευθερίου 
Βενιζέλου, διαπλατύνεις το ένα πεζοδρόμιο, δημιουργείς έναν άξονα, ο οποίος να μπορέσει να κινηθεί 
απ’ τη μια μεριά ως την άλλη. Διεκδικείς κάποια διαφορετική λύση. 
 Αυτή πάντως η πρόταση ως πρόταση είναι μια καλή κυκλοφοριακή μελέτη, δεν είναι όμως 
μελέτη βιώσιμης κινητικότητας. Υπ’ αυτή την έννοια, δεν απαξιώνω την προσπάθεια των 
επαγγελματιών, αλλά δεν βελτιώνει αυτό που λέμε τη βιώσιμη κινητικότητα και γι’ αυτό θα την 
καταψηφίσω. 
 Από την άλλη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνταχθώ με την πρόταση για τη 
μονοδρόμηση της Ναυαρίνου, που πιστεύω ότι θα είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Ο κύριος Τίγκας. Ελάτε. Μην ξεπεράσετε τον χρόνο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να σας ταλαιπωρήσω. 
 Εγώ, ακούγοντας τον Δήμαρχο που λέει ότι θα φέρει για ψήφιση την αναστροφή της 
κυκλοφορίας Ναυαρίνου και Ανατολής, χαίρομαι, διότι αυτό ήταν και δική μας πρόταση, αλλά θα 
ήθελα να επισημάνω να μην έρθει μια πρόταση τέτοια για να την ψηφίσουμε χωρίς επαρκή 
τεκμηρίωση και να πάει στην Αποκεντρωμένη για να απορριφθεί, για να πούμε: «τι να κάνουμε, τα 
κάναμε όλα, αλλά δεν πέρασε». Να έρθει εδώ λοιπόν η πρόταση, με στοιχεία φόρτου κυκλοφορίας, 
για να πειστεί η Αποκεντρωμένη ότι η απόφαση την οποία πήραμε έχει βάσιμες ενδείξεις ότι θα 
ανακουφίσει την περιοχή. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα το δούμε στο επόμενο Συμβούλιο. 
 Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης, βεβαίως θα την καταψηφίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Άλλος για δευτερολογία; 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Για 1 λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2 θα ’χετε. Η κυρία Φασούλη. Άλλος; 
 Η κυρία Φασούλη. Ελάτε. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Εγώ συγκοινωνιολόγος δεν είμαι. Αλλά επειδή κάθομαι εκεί 56 χρόνια και το ζω κάθε 
μέρα, έκανα μία πρόταση, που την έχω πει στον Δήμαρχο, η οποία είναι ημίμετρο βέβαια, δεν λύνει 
ουσιαστικά, τελειωτικά το πρόβλημα, αλλά οπωσδήποτε διευκολύνει: 
 Φεύγοντας από τον "Σκλαβενίτη", που μαζεύει σχεδόν τους μισούς Παπαγιώτες, απέναντι το 
αρτοποιείο, μετά τα διάφορα μαγαζιά που υπάρχουν, φεύγουμε, και η Μελά αριστερά δεν στρίβει, 
έχει απαγορευτικό. Και μας κατευθύνει στην πλατεία και από κει ανεβαίνουμε και πάμε στον κόμβο 
Ναυαρίνου και Υμηττού. Εάν η Μελά, αυτό το μικρό κομματάκι, επιτραπεί ν’ ανεβαίνει και να 
παίρνουμε την Μπότσαρη και να βγαίνουμε στην Εθνικής Αμύνης, θα κοπούν πάρα πολλά αυτοκίνητα 
και αρκετή κίνηση από τον κόμβο επάνω και τη διέλευση από την Υμηττού. 
 Το ζω κάθε μέρα και γι’ αυτό το λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. 
 Ο κύριος Καραγιάννης έχει τον λόγο. Ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όσο αφορά τη μελέτη καθεαυτή, πράγματι –κατά την άποψή μου– είναι μία 
μελέτη κυκλοφοριακή, με κάποια στοιχεία, πραγματικά κάποια στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας. 
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 Το θέμα είναι το εξής τώρα: Ακούστηκαν διάφορες απόψεις, και μάλιστα κάποιοι είχαν και 
κάποιες προτάσεις, ήταν λαλίστατοι μάλιστα, υπήρχαν προτάσεις πολλές. Αυτές οι προτάσεις 
φτάσανε ποτέ στον μελετητή για να μπορούν να εξεταστούν, να αναλυθούν κλπ; Ήταν πολύ 
χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο πρώτος, ο κύριος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καρπούζης». 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καρπούζης, ναι, ότι υπήρχαν προτάσεις, τις έδωσαν τις προτάσεις και αυτές 
αγνοήθηκαν. 
 Υπάρχει κι ένα άλλο θέμα. Ότι όταν κάνουμε δημόσια διαβούλευση, χρειάζεται να έχουμε και 
κάποια εργαλεία για να την κάνουμε αυτή. Η δημόσια διαβούλευση μπορεί να γίνει και 
αποσπασματικά, όπως είπε ο κύριος Ζήκας εδώ πέρα, δηλαδή σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. 
Διότι όταν μιλάμε για όλο τον Χολαργό ή για όλο τον Παπάγο, μιλάμε για πολύ μεγάλες περιοχές. 
Αλλά βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε εκεί ότι πολλές φορές τα συμφέροντα ας πούμε, ή η υπόνοια 
συμφέροντος που έχουν οι συγκεκριμένοι κάτοικοι, μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τα 
συμφέροντα κάποιων άλλων. Αυτό το πράγμα που συνέβη σήμερα εδώ –και αυτό είναι πραγματικά 
λυπηρό–, δηλαδή να συνεδριάζουμε εδώ πέρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουμε δύο 
κατηγορίες πολιτών, η μία να είναι υπέρ της διατήρησης του φράγματος αυτού, ή άλλη να είναι υπέρ 
της διάνοιξης. 
 Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί νομίζω, και να κάνουμε πράγματα όπως για παράδειγμα 
αυτό που πρότεινε η κυρία Πολυκαλά. Εγώ νομίζω δηλαδή, η μόνη λύση πραγματικά είναι να ανοίξει 
η Αττική Οδός διότι, και η αντιστροφή αυτή να γίνει, πάλι θα δημιουργηθεί πρόβλημα, είμαι σχεδόν 
σίγουρος. Αν δεν δημιουργηθεί πρόβλημα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα δημιουργηθεί 
σίγουρα από κατοίκους οι οποίοι πιθανόν θα υποστούν τη ροή της κυκλοφορίας προς την 
κατεύθυνσή τους, εκεί που βρίσκονται τα σπίτια τους. 
 Πιστεύω λοιπόν ότι-, κι εγώ συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο κύριος Ανυφαντής, 
δηλαδή: Καταρχήν, επειδή θεωρώ ότι ήταν ελλιπής αυτή η δημόσια διαβούλευση που έγινε, νομίζω 
ότι θα πρέπει να δώσουμε μία παράταση στη δημόσια διαβούλευση, αφού αποσύρουμε διακριτικά 
αυτή τη μελέτη, και να έρθουμε σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, πιθανόν με μία πρόταση όπως είπε 
και ο κύριος Δήμαρχος ότι μπορούμε ας πούμε-, ή όπως υποστήριξαν και άλλοι, ότι μπορεί να 
αντιστρέψουμε την κυκλοφορία της Ναυαρίνου. Αλλά αυτό όμως να το δούμε σαν μία προσωρινή 
λύση. Η οριστική λύση, αυτή που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, είναι η λύση της εκμετάλλευσης 
της Αττικής Οδού. Με τα διόδια τα οποία πιθανόν αρχίζουν από την Αγία Παρασκευή (που πράγματι 
και εκείνα δεν έχουν μεγάλη κίνηση, δεν παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση), αλλά και τα διόδια αυτά 
εδώ, της Αναστάσεως. Για να λύσουμε και το πρόβλημα προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
 Άρα λοιπόν, η πρότασή μου είναι να αποσυρθεί προσωρινά αυτή η μελέτη και να κοιτάξουμε 
μέσα από κάποιες έτσι διεργασίες δημόσιας διαβούλευσης να μπορέσουμε να βγάλουμε μία άκρη και 
να γίνει κάποια άλλη μελέτη. 
...... : Διαβούλευση στη δεύτερη φάση δεν έχει γίνει. Διαβούλευση στη δεύτερη φάση δεν έγινε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έγινε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εγώ θα έλεγα το εξής: Ότι επειδή πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά δεν 
είμαστε και ευχαριστημένοι, εγώ τουλάχιστον αυτή την πρόταση, όπως τη διατύπωσε ο Δήμαρχος, 
αφαιρώντας το κομμάτι το επίμαχο –το οποίο θα πρέπει περισσότερο να μελετηθεί και να δούμε πώς 
θα το λύσουμε–, εγώ θα το ψηφίσω, θεωρώντας ότι είναι μία μελέτη που πάει προς μία σωστή 
κατεύθυνση. Μπορεί να ’χει αρκετές ελλείψεις, όπως πολύ σωστά συνάδελφοι παρατήρησαν, αλλά 
δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε. Ας ξεκινήσουμε 
κάνοντας κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες αλλαγές, και από κει και πέρα συμπληρώνουμε ό,τι νομίζουμε 
εμείς ότι δεν έχει γίνει ή μπορεί να γίνει αργότερα. 
 Με αυτή την έννοια εγώ θα το ψηφίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 
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 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως αναφέρθηκα και πιο πριν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε, έγινε μία 
γόνιμη συζήτηση, και η Τεχνική Υπηρεσία άκουσε πολύ χρήσιμα πράγματα. Θα ψηφιστεί η μελέτη ως 
έχει, με τις παρατηρήσεις που έκανε η Αντιδήμαρχος και αυτά τα οποία ακούστηκαν από εμένα, και 
σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την αλλαγή της κατεύθυνσης της Ναυαρίνου 
στο κομμάτι το οποίο μας αφορά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν προχωράμε σε ψηφοφορία, σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης, 
σύμφωνα με αυτά που διάβασε η κυρία Αρβανίτη. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Στάππας, ο κύριος Καραγιάννης. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 
 Συνεπώς το 2ο θέμα, "Έγκριση της μελέτης για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
ΤΙΓΚΑΣ: Πέστε τα νούμερα λίγο, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε, πέστε τα νούμερα, τόσοι «ναι», τόσοι 
«όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω την Γραμματέα, την κυρία Πετροπούλου, να απαντήσει. «Υπέρ»;  
...... : Σε δυο λεπτά. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Πρόεδρε, στο Τοπικό Συμβούλιο τι απόφαση [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, όπως γνωρίζετε, κύριε Κεχρή, έχουν δοθεί και 
έχουν εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε και πάλι, όταν είναι στις δύο Κοινότητες, δεν μπορούν να ψηφίσουν 
και οι δύο, γιατί θα είναι άκυρη η απόφαση. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την ερώτηση του κυρίου Τίγκα, 18 «υπέρ» και 7 «κατά» ή «λευκό». 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τού 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Χολαργού, σχετικά με την πρόσληψη σχολικής καθαρίστριας και απασχόληση αυτής καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την εκπρόσωπο, ή τον εκπρόσωπο, να εισηγηθεί το θέμα. Υπάρχει κάποιος; 
Είστε η κυρία-; Η κυρία Διώτη λοιπόν. Ελάτε σας παρακαλώ. 
 Θα παρακαλέσω την κυρία Διώτη να αναφέρει για τα πρακτικά το ονοματεπώνυμό της και την 
ιδιότητά της και να προχωρήσει στην εισήγηση. Ελάτε. 
ΔΙΩΤΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ): Είμαι η Όλγα η Διώτη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου 
Δημοτικού Χολαργού. 
 Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι θα έπρεπε να αναγνωστεί το έγγραφό μας που έχουμε καταθέσει, 
για να γίνει μια εισαγωγή, δεν ξέρω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει δοθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους. Εάν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, πείτε το. 
Διαβάστε το, ελάτε, διαβάστε το εσείς. 
ΔΙΩΤΗ: Να το διαβάσω εγώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι. 
ΔΙΩΤΗ: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. 
...... : Το ’χω εγώ. Θέλετε να σας το δώσω; 
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ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ. 
 «Αξιότιμοι κύριοι, με την επιστολή μας αυτή φέρνουμε σε σας το σοβαρότατο...» 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε λίγο. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία για ν’ ακούσετε και την εισήγηση. 
 Ελάτε. 

ΔΙΩΤΗ: «Αξιότιμοι κύριοι, και κυρίες, με την επιστολή μας αυτή φέρνουμε σε σας το 
σοβαρότατο θέμα της καθαριότητας του σχολείου μας. 
 Η ακολουθούμενη μέχρι τώρα τακτική στο σχολείο μας, η σχολική καθαρίστρια να 
αναλαμβάνει καθήκοντα το μεσημέρι ώρα 1:00, έχει ως αποτέλεσμα το σχολείο μας να 
παραδίδεται καθαρό το πρωί και αν είναι αναπόφευκτα βρόμικο, κυρίως στις τουαλέτες, ήδη 
από το πέρας του πρώτου διαλείμματος, την ώρα περίπου 10:00. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
παραμένει βρόμικο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου μέχρι τη 1:00. 
 Από το Μάιο του 2017 και μέχρι σήμερα, με την πρόσληψη και απασχόληση Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος 
του ΟΑΕΔ, το παραπάνω πρόβλημα έχει –είναι παλιά, είναι από τα Χριστούγεννα το έγγραφο 
αυτό, εν πάση περιπτώσει τώρα έχει λήξει η σύμβαση του επιστάτη– είχε ως ένα βαθμό 
αντιμετωπιστεί, αφού ο άνθρωπος αυτός βοηθά στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων 
του σχολείου κατά τη διάρκεια του πρωινού. Ωστόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 
στο σχολείο μας βαίνει στο τέλος του –όπως και έχει γίνει– τον Μάρτιο του 2018. Πολύ 
σύντομα τα παιδιά μας βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπα με συνθήκες υγιεινής ανεπίτρεπτες για 
σχολικό χώρο. 
 Είναι κατά συνέπεια για εμάς αυτονόητη και επιβεβλημένη η παρουσία και η απασχόληση 
σχολικής καθαρίστριας στο σχολείο μας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 
 Για τον λόγο αυτό, ζητώντας άμεση λύση στο παραπάνω πρόβλημα, έχουμε ήδη απευθύνει 
έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Η απάντηση που λάβαμε ωστόσο 
είναι πέραν κάθε πραγματικότητας. Το αίτημά μας έφτασε και προς τον κύριο Δήμαρχο. Καμία 
πρόταση για επίλυση του προβλήματος έφτασε ούτε από αυτόν. 
 Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, πόσο παραπάνω πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε για να σας 
πείσουμε για την αυτονόητη κρισιμότητα του αιτήματος μας. Πόσες φορές πρέπει να 
επαναλάβουμε ότι τα παιδιά μας αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, θέτοντας σε 
κίνδυνο την υγεία τους. Ότι η έλλειψη καθαριστή στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια 
του σχολικού ωραρίου δημιουργεί εστίες μικροβίων και μόλυνσης. 
 Αξιότιμοι κύριοι, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στις 
βρύσες που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο και από τις οποίες πίνουν νερό τα παιδιά μας, 
βρέθηκαν περιττώματα. Σχολική καθαρίστρια δεν υπήρχε για να επιληφθεί. Ο σχολικός 
επιστάτης, που επιλήφθηκε, φυσικά έχει αποχωρήσει πια. 
 Η παρουσία του σχολικού καθαριστή είναι στοιχειωδώς αναγκαία και επιβεβλημένη κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την επίλυση του 
προβλήματος είναι δική σας. Δική σας είναι και η βούληση για την επίλυση του προβλήματος».  

 Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μας, ως γονείς του 5ου Δημοτικού, γιατί 
περιμένουμε περίπου πέντε ώρες για να συζητηθεί το θέμα μας. Φυσικά οι περισσότεροι έχουν 
αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρέπον για γονείς οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά και αναγκαστικά 
πρέπει να φύγουν. 
 Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές 
συμπολίτισσες και συμπολίτες, μετά από έναν περίπου χρόνο βρισκόμαστε και πάλι εδώ, για να 
ενώσουμε τις φωνές μας και να ακουστούν ακόμα μία φορά τα αιτήματά μας για περισσότερη 
καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου μας. Ερχόμαστε λοιπόν ενώπιόν σας σήμερα, ο Σύλλογος 
Γονέων του 5ου Δημοτικού σχολείου Χολαργού, εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολο των γονέων του 
σχολείου, που με τις 162 υπογραφές, σε σύνολο 175 μαθητών, μας εξουσιοδοτούν να επαναφέρουμε 
το δίκιο και πάγιο αίτημα μαθητών και γονέων του σχολείου μας και να αγωνιστούμε για την επίλυση 
αυτού. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
74 

 Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, συζητούσαμε εδώ, με αποκλειστική πρωτοβουλία των Συλλόγων 
Γονέων των σχολείων του Δήμου μας, και πάλι το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία. Το θέμα 
αντιμετωπίστηκε ευκαιριακά, με την πρόσληψη υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, επιστατών, που με 
βεβαιότητα και με κοινή ομολογία βοήθησαν το έργο της καθαριότητας στα σχολεία και που όμως οι 
συμβάσεις τους έληξαν ή λήγουν σύντομα. Και μετά τι; 
 Από τα Χριστούγεννα λοιπόν εμείς, ως Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού σχολείου, 
αφουγκραζόμενοι τις φωνές των γονέων, θέτουμε εκ νέου το θέμα ενώπιόν σας, με έγγραφο στο 
οποίο συνυπογράφει και η Διευθύντρια του σχολείου μας, η κυρία Μαρία Μάσου. Προς μεγάλη μας 
απογοήτευση ωστόσο, λαμβάνουμε την απάντηση από τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής ότι μεταξύ άλλων –και σας διαβάζω επί λέξει τι αναγράφεται στην απάντησή του–: 
«Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των παιδιών μας, αποτρέποντας την πιθανότητα να έρθουν σε 
επαφή με καθαριστικά προϊόντα, όπως χλωρίνες, και περιορίζοντας περιπτώσεις τραυματισμού από 
ολισθηρό δάπεδο, ο καθαριστής συνιστάται να προσέρχεται στον χώρο του σχολείου για εργασία 
μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου». Και παρακάτω: «Ευελπιστούμε το πρόγραμμα αυτό να 
εφαρμοστεί και την προσεχή συνεχή χρονιά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο τρόπος καθαρισμού των 
σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί όπως τα προηγούμενα έτη». 
 Περαιτέρω, θέτουμε το θέμα και στην Ένωση Γονέων, το δευτεροβάθμιο όργανο του 
γονεϊκού μας κινήματος, όπου συμμερίζεται απόλυτα τους προβληματισμούς μας και σας αποστέλλει 
κι εκείνη επιστολή με τα ίδια ερωτήματα. 
 Σε απάντηση αυτής, λαμβάνουμε τη γενικόλογη και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση 
επιστολή σας, κύριε Δήμαρχε, η οποία μας προκαλεί περισσότερη ανησυχία, διότι πραγματικά 
αποδεικνύει ότι δεν επιθυμείτε να βρεθείτε κοντά στην προσπάθεια διεκδίκησης και επίλυσης του 
προβλήματος, αλλά να το υποβαθμίσετε και να μας παραπέμψετε και πάλι στα γνωστά επιχειρήματα: 
«δεν υπάρχουν άλλα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ», προσλήψεις δεν γίνονται, χρήματα για τον 
σκοπό αυτό δεν μπορούν να δοθούν εξαιτίας συγκεκριμένων κωδικών στον προϋπολογισμό». 
 Κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, πριν ένα χρόνο, είχατε δεσμευτεί για κάποιες 
ενέργειες, ήτοι κατάθεση αιτήματος στον Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αλλαγή των 
κωδικών και επίσης κατάθεση αιτημάτων στα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας. Εμείς τότε 
χαιρετίσαμε την απόφασή σας αυτή και σας είπαμε πως στεκόμαστε αρωγοί και στη διάθεσή σας για 
την κλιμάκωση της διεκδίκησης για περισσότερη καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου μας. Έκτοτε 
δεν υπάρχει από μέρους σας καμία αντίστοιχη αποτύπωση επί του πρακτέου των ως άνω 
προφορικών σας δεσμεύσεων. 
 Αγωνιζόμαστε με ειλικρίνεια και συνέπεια για την καλυτέρευση των όρων καθαρισμού του 
σχολείου μας, διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε πώς είναι δυνατόν στις δεκαετίες που ήμασταν εμείς 
μαθητές –και εσείς– να υπάρχει προσωπικό καθαρισμού μόνιμο και να αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα 
της καθαριότητας στα σχολεία για τη δημόσια υγεία, και σήμερα, 20 ή και 30 έτη μετά, να 
απαξιώνεται τόσο πολύ. Στο σχολείο μας, πραγματικά έχουμε την τύχη να έχει αναλάβει τον 
καθαρισμό του μια πολύ υπεύθυνη και άξια καθαρίστρια. Ωστόσο στα πλαίσια των καταπλεονεκτικών 
αυτών συμβάσεων έργου, ο καθαρισμός περιορίζεται σε ελάχιστες ώρες. 
 Εμείς λοιπόν επιμένουμε και θα επιμένουμε πως χρειαζόμαστε περισσότερη καθαριότητα στις 
ώρες του σχολικού ωραρίου. Και δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να βάλουμε το χέρι στην τσέπη 
για να χρηματοδοτήσουμε και τον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων. Ο Δήμος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Και επίσης έχει καταστεί σαφές, από τη 
γενικότερη απραξία σας στο φλέγον αυτό ζήτημα, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης να υπάρχουν 
σχολεία δύο ταχυτήτων μέσα στον Δήμο. Σχολεία που οι γονείς πληρώνουν για περισσότερη 
καθαριότητα και σχολεία που οι γονείς αρνούνται να πληρώσουν διότι από τον Σύνταγμα και τον 
νόμο δεν υφίσταται καμία δική μας τέτοια υποχρέωση. Αντιθέτως, είναι δικαίωμα των παιδιών μας να 
φοιτούν σε καθαρά σχολεία. Δικαίωμα που βαρύνει αποκλειστικά εσάς. 
 Τέλος, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν δεχόμαστε πλέον το επιχείρημα ότι δήθεν 
δεν υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όταν υπάρχει πλεονασματικό ταμείο 
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και τα χρήματα δαπανούνται σε άλλες προτεραιότητες. Δεν δεχόμαστε να προσλαμβάνονται άτομα 
για καθαριότητα στον Δήμο και να μην μπορούν να διοχετευθούν και στα σχολεία. Έστω και στο και-
πέντε αναλάβετε τις ευθύνες σας και βρείτε τι λύσεις. 
 Φτάνει πια η κατρακύλα της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Ας σταθούμε ενωμένοι σε αυτό και 
να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα αυτονόητα, που αποτελούν κεκτημένα κάθε ευνομούμενης πολιτείας. 
Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη συνεχιζόμενη απαξίωση και χειροτέρευση της δημόσιας παιδείας. Σας 
καλούμε λοιπόν να κατανοήσετε τις θέσεις μας, τις ευθύνες που έχετε ως δημοτική Αρχή και 
επιτέλους να πράξετε. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Διώτη. 
 Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; 
...... : Θα ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ εκ μέρους των γονέων [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μισό λεπτό. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα, σε αυτό το 
κείμενο που διαβάστηκε από τους Συμβούλους; Όχι. 
 Παρακαλώ, ελάτε. Πείτε τα στοιχεία σας και την ιδιότητά σας. Θεωρώ ότι ακούσατε την κυρία 
Διώτη, μην επαναλάβουμε τα ίδια. 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι-όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα επαναληφθούν όσα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ελάτε. 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ): Καλησπέρα. Είμαι η Αναστασία Γιαννικοπούλου, είμαι 
μητέρα δύο μαθητών του 5ου Δημοτικού, της Β’ και της Γ’ τάξης. Είμαι η Γραμματέας του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Γονέων και μέλος στο Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων, και επίσης από πέρσι είμαι μέλος και της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
 Πέρσι, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο είχε τεθεί το θέμα της καθαριότητας από 
γονείς και μέλη Συλλόγων Γονέων των Δημοτικών του Δήμου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ο κύριος Πετράκης είχε δεσμευτεί στα μέλη της Επιτροπής ότι θα 
ανοίξει το θέμα της καθαριότητας για συζήτηση, και προς τους Διευθυντές των σχολείων, κάτι που 
μέχρι σήμερα δεν έγινε. 
 Επίσης, ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, στη συνάντηση που το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων 
είχε με τον κύριο Δήμαρχο, θέσαμε υπόψη του ότι πλησίαζε η λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων 
γενικών καθηκόντων που απασχολούνταν στα σχολεία και ζητήσαμε να μας ενημερώσει σχετικά με 
τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί για την αντικατάστασή τους πριν δημιουργηθούν σοβαρά 
προβλήματα από την απουσία τους. 
 Στη συζήτηση που ακολούθησε, προτείναμε τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων να 
εξετάσει ο κύριος Δήμαρχος την πιθανότητα να ενισχύσει με χρήματα του Δήμου τον πράγματι 
χαμηλό μισθό των σχολικών καθαριστριών, ώστε να μπορούν να απασχολούνται περισσότερες ώρες 
στα σχολεία μας, άρα και κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και όχι μετά τη λήξη αυτού. Στο 
ερώτημα αυτό, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω –και γνωρίζω καλά–, η Ένωση μέχρι σήμερα δεν 
έχει λάβει απάντηση. Στην ίδια συζήτηση ο κύριος Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι δεν προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει στην καθαριότητα των σχολείων άτομα που απασχολούνται στον τομέα 
καθαριότητας του Δήμου, θέση για την οποία δεν έδωσε οποιαδήποτε εξήγηση. 
 Τελικά οι γονείς αναζητούμε μια λύση από εσάς, κυρίες και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ποιος κατά τη γνώμη σας πρέπει να επωμιστεί το οικονομικό βάρος της άψογης καθημερινής 
καθαριότητας των σχολείων των παιδιών μας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Γνωρίζουμε ότι 
σε κάποια σχολεία του Δήμου μας αυτό το βάρος το έχουν αναλάβει από χρόνια οι γονείς και, 
επιτρέψτε μου, αυτή η πρακτική δεν αποτελεί αγαστή συνεργασία Δήμου-δημοτών, όπως αρκετές 
φορές διαδίδεται. Ακόμα και πρόσφατα, σε σχολεία που δεν ακολουθούσαν αυτή την τακτική, τέθηκε 
ως θέμα προς συζήτηση από τον Σύλλογο Γονέων η οικονομική ενίσχυση των καθαριστριών από 
τους γονείς. Μια πρακτική πέρα για πέρα παράνομη, που αποδεδειγμένα δεν φέρνει την επιθυμητή 
λύση στο πρόβλημα, αφού οι γονείς δεν βρισκόμαστε και δεν μας επιτρέπεται να εισερχόμαστε 
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καθημερινά στο σχολείο, για να ελέγχουμε και να καθοδηγούμε αυτούς που υποτίθεται απασχολούμε 
ως εργοδότες. 
 Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και το εξής: Πρόσφατα, ερευνώντας, ενόψει του Δημοτικού 
Συμβουλίου για το τι συμβαίνει στον Δήμο για την καθαριότητα, έπεσε στην αντίληψή μου σύμβαση 
του Δήμου, που έχει αναρτηθεί στη "Διαύγεια", με ιδιωτική εταιρεία καθαριότητας, αρκετά υψηλού 
μάλιστα ποσού, για καθαρισμό δημοτικών κτιρίων. Και αναρωτιέμαι: Τα σχολεία δεν είναι δημοτικά 
κτίρια; Ή θεωρούμε ότι έχει προτεραιότητα το Δημαρχείο και οποιοδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο να 
είναι καθαρό έναντι ενός Δημοτικού σχολείου; Και πραγματικά θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε 
αυτό. Μετά από λίγο, δημοσιοποιήθηκε και δελτίο τύπου του ΔΟΠΑΠ, με αντίστοιχη σύμβαση για 
καθαριότητα των γραφείων και των γυμναστηρίων του. 
 Το πρόβλημα συνεπώς, κυρίες και κύριοι, της έλλειψης πρωινής καθαριότητας στα σχολεία 
μας είναι υπαρκτό και καίει τα παιδιά μας, που υφίστανται τις συνέπειες του βρόμικου περιβάλλοντος 
στο οποίο καθημερινά είναι υποχρεωμένα να διαβιώνουν. Έτσι, αντί να μαθαίνουν και τα ίδια να 
σέβονται τους χώρους του σχολείου τους και να τηρούν κανόνες υγιεινής, βιώνουν το εντελώς 
αντίθετο. Είναι για μας τους γονείς λοιπόν υποχρέωση και καθήκον να διεκδικούμε λύση και δεν θα 
σταματήσουμε να το πράττουμε αυτό, όσος χρόνος και αν απαιτηθεί, σε όσες ενέργειες και αν 
χρειαστεί να προχωρήσουμε ακόμη. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννικοπούλου. 
 Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν... 
ΞΑΝΘΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Βαλυράκη, παρακαλώ πολύ, έχει το δικαίωμα η Ένωση 
Γονέων να [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και έχετε. Να τελειώσουν οι τοποθετήσεις των Συμβούλων και μετά... 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Δεν γνωρίζω τη διαδικασία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε τώρα; Ελάτε, ελάτε. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Όχι, αν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, δεν πειράζει, το ίδιο είναι. 
 Μόνο, κυρία Ξανθάκη, να πείτε το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας. Ελάτε. 
ΞΑΝΘΑΚΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ): Καλησπέρα. 
Είμαι η Μαργαρίτα η Ξανθάκη, είμαι η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των γονέων του Δήμου μας. 
 Το θέμα μας λοιπόν είναι η καθαριότητα. Επιτρέψτε μου, επειδή ακούστηκαν πολλά, να δώσω 
κάποια πρακτικά στοιχεία. Μιλάμε για καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και άψογη. 
Μιλάμε για καθαριότητα και εστιάζουμε στη διεκδίκηση της καθαριότητας στον χώρο της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για ποιον λόγο, γιατί κάνουμε αυτή τη διαφορά: Διότι είναι ξεκάθαρο σε 
μας τους γονείς, και σε όσους από σας έχετε επαφή με παιδιά, ότι τα παιδιά τα οποία είναι μαθητές 
της Πρωτοβάθμιας δεν έχουν την ίδια ικανότητα να κρατήσουν καθαρό τον χώρο και να ελέγξουν τις 
σωματικές τους λειτουργίες όσο τα παιδιά στη Δευτεροβάθμια. Γι’ αυτό τον λόγο και στην 
Πρωτοβάθμα χρειαζόμαστε καθαριστή μέσα στη σχολική μονάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
 Τι συμβαίνει σήμερα: Ο καθαριστής έρχεται μετά το πέρας του ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι 
οποιαδήποτε ανάγκη, και όχι μόνο έκτακτη ανάγκη, η χρήση, η φυσιολογική χρήση των 
κοινόχρηστων τουαλετών, καταλήγει στο να έχουμε βρόμικες τουαλέτες από το πρώτο διάλειμμα 
κιόλας. 
 Γιατί τώρα; Είναι ένα ερώτημα το οποίο απαντήθηκε τόσο στη συνάντηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης με τον Δήμαρχο και παρόντες τους δύο Προέδρους των δύο Σχολικών 
Επιτροπών, και βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου. Να το απαντήσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν 
είναι «τώρα» η ανάγκη, τωρινή. Μέχρι τώρα –όπως ήδη ακούσατε– οι Σύλλογοι Γονέων, κακώς, 
πάρα πολύ κακώς, έβαζαν το χέρι στην τσέπη και καλύπτανε αυτή την ανάγκη για πρωινή 
καθαριότητα. Αυτό δεν θα ’πρεπε να γίνεται. Είμαστε όμως Έλληνες, έχουμε μάθει σε 
συγκεκριμένους τρόπους και η ιστορία μας λέει ότι όταν έχουμε κάτι παραπάνω να δώσουμε το 
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δίνουμε χωρίς να βλέπουμε εάν το δικαιούμαστε να το παίρνουμε από αλλού. 
 Αυτή τη στιγμή, λόγω της οικονομικής στενότητας που χτυπάει όλη μας την κοινωνία, η 
δυνατότητα αυτή πλέον δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι 
ότι έχουμε σχολικές μονάδες που φιλοξενούν σήμερα πολύ περισσότερα παιδιά, διπλάσια σχεδόν τον 
αριθμό κατά περίπτωση, από τα παιδιά για τα οποία σχεδιάστηκαν αρκετά. Σχολεία που 
σχεδιάστηκαν για 12θέσια, σήμερα λειτουργούν ως 18θέσια. Τουαλέτες οι οποίες βρίσκονται σε 
δεύτερους ορόφους σχολείων δεν λειτουργούν, για λόγους ασφάλειας, διότι δεν μπορούν να 
ελεγχθούν στα διαλείμματα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο που δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά 
την καθαριότητα. 
 Θα μείνω λοιπόν στο ότι πράγματι υπήρξε μία πρόταση από μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης σε μια συνάντηση με τον Δήμο και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 
της Πρωτοβάθμιας, τον κύριο Πετράκη, που περιελάμβανε το να λειτουργήσει ένα κυλιόμενο ωράριο, 
δηλαδή στην ουσία να μη χρεώνονται καθαριστές ανά σχολική μονάδα, αλλά να λειτουργήσει έτσι το 
ωράριό τους ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν και την πρωινή καθαριότητα στις σχολικές μονάδες. 
Αυτό ως πρόταση έγινε αποδεκτή. Η απάντηση που δόθηκε, χωρίς να μεσολαβήσει κάποια άλλη 
συνεννόηση μεταξύ μας, ήταν αυτή την οποία ανέγνωσε η Πρόεδρος του 5ου Δημοτικού σχολείου 
Χολαργού. 
 Σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε φτάσει να χρειάζεται να αναλύσουμε τα αυτονόητα, εγώ έχω 
να πω: Είμαστε όλοι γνώστες, και έχει ειπωθεί εδώ μέσα, σε αυτή την αίθουσα, ένα χρόνο σχεδόν 
πριν, όταν είχατε μιλήσει με τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων, ότι «Μέχρι τώρα τι 
γινόταν; Βάζατε εσείς οι γονείς το χέρι στην τσέπη». Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ενοχλεί το 
καθαριστικό που χρησιμοποιείται όταν το πληρώνουν οι γονείς το πρωί, αλλά ενοχλεί το καθαριστικό 
που θα χρησιμοποιηθεί εάν θα αναλάβει το κόστος του καθαριστή η Σχολική Επιτροπή; 
 Νομίζω ότι, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ότι τα στοιχεία που έχουμε παρουσιάσει 
διεκδικώντας την πρωινή καθαριότητα, την άψογη πρωινή καθαριότητα στον χώρο της 
Πρωτοβάθμιας για όλα τα σχολεία, θα πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα πρέπει να έχουμε μία 
σαφέστατη έκφραση της επιθυμίας της δημοτικής Αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή, και 
της Σχολικής Επιτροπής, της προθυμίας της να βρεθεί λύση. Υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να 
φέρουμε και άλλες προτάσεις για να καλυφθεί το θέμα της πρωινής καθαριότητας σε όλα τα σχολεία. 
Το θέμα όμως είναι να υπάρχει η επιθυμία και η θέληση να βρούμε τον δρόμο και να κάνουμε 
πραγματικότητα την καθαριότητα που αξίζουν τα παιδιά στα σχολεία μας. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Ξανθάκη. 
 Θα υπάρξει κατάλογος ομιλούντων. Είναι να μιλήσει κάποιος; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μια ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις λοιπόν. Εκτός του κυρίου Ανυφαντή άλλος για ερώτηση; 
 Ο κύριος Ανυφαντής για ερώτηση, παρακαλώ. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Επειδή δεν έχω πρόχειρα τώρα τα mail μου, αυτή την επιστολή που διάβασε, που είναι εδώ 
στις εισηγήσεις μας, που έχει σταλεί και βλέπω έχει μπει στον Δήμο 23/3, γιατί μας τη στέλνετε 
τώρα, έναν μήνα μετά; Τότε μήπως μας είχατε στείλει; Η ερώτησή μου είναι λίγο... Την είχατε 
στείλει τότε, ή πρώτη φορά τη στέλνετε τώρα; και γιατί κάνατε έναν μήνα; Γιατί αφορά, απʼ ό,τι 
βλέπω πίσω, είναι προς τις δημοτικές παρατάξεις και τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν λέει κάτι για 
να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί έναν μήνα ολόκληρο να μην ξέρουν οι δημοτικές παρατάξεις 
ότι υπάρχει αυτό το θέμα της καθαριότητας και να το μαθαίνουμε χθες, προχθές; Αυτό. Εκτός κι αν 
έχετε στείλει, ζητάω συγγνώμη και την παίρνω πίσω, γιατί δεν έχω τα mail μου τώρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν στο συγκεκριμένο, επειδή το θέμα ήταν για να μπει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν μιλάω για την πρώτη, έχετε δίκιο, αναφέρεται για να μπει σαν θέμα. Η δεύτερη 
επιστολή, που λέει «προς τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τις δημοτικές παρατάξεις 
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και τους Δημοτικούς Συμβούλους», που λέει ότι «Αξιότιμοι...», που διάβασε τώρα η κυρία, είναι από 
τις 22/2 εδώ βλέπω, και μας έρχεται τώρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22/2, το οποίο βλέπετε εσείς... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Το φτιάξανε, ναι, αλλά μπήκε μέσα 23/3. Είναι ένας μήνας τώρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πότε έχει πρωτοκολληθεί όμως. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι. Ένα μήνα γιατί δεν μας την έχετε στείλει; Ερώτηση. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ευθυνόμαστε εμείς για το πότε ήρθε σε μας. Όταν ήρθε σε μας, το 
πρωτοκολλήσαμε κατευθείαν όταν [...] e-mail. Το τι ημερομηνία... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, εσείς το πρωτοκολλήσατε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλετε ν’ ακούσετε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μα δεν μιλάω για την πρώτη. Η δεύτερη δεν αναφέρεται για να μπει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα χαρτί είναι, ένα είναι. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Όχι, είναι δύο, είναι δύο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω αν είναι δύο, ένα είναι στον Δήμο [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι. Τώρα από κει και πέρα, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι που να έχει γίνει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από 22/2 μάζευαν τις υπογραφές, 23/3 καταθέσανε στον Δήμο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι. Και γιατί δεν έχει έρθει έναν μήνα τώρα; Αυτό είναι η ερώτησή μου. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού ζητάνε Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Για ερώτηση; 
 Ερώτηση ο κύριος Σκουτέρης, παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω –γιατί δεν έχω δει κάποια εισήγηση εδώ, 
μήπως δεν ήρθε σε μένα– υπάρχει κάποια εισήγηση; Χθες δεν προλάβαμε να συζητήσουμε για το 
θέμα. Ερωτήθηκε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών; Και ποια είναι η θέση τους 
μέχρι τώρα; Ευχαριστώ. Γιατί δεν έχω κάποια εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Η κυρία Διώτη, η οποία είναι και η εισηγήτρια του θέματος, θα απαντήσει στον κύριο 
Σκουτέρη; Υπήρξε κάποια αλληλογραφία με το Υπουργείο Παιδείας δική σας; Όχι. Ωραία. 
 Άρα λοιπόν προχωράμε σε τοποθετήσεις. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ο Δήμος αν ρώτησε τα Υπουργεία σε αυτό το θέμα και τι απάντηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Την εισήγηση την κάνει εκεί, σας απάντησε ότι δεν έχει γίνει. 
 Λοιπόν. Ερώτηση; 
ΖΗΚΑΣ: Διαδικαστικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Νομίζω ότι θα ’πρεπε να υπάρξει τοποθέτηση του κυρίου Πετράκη και της αρμόδιας 
Αντιδημάρχου... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Έτσι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] είπαμε να ανοίξει κατάλογος ομιλητών. Θα μιλήσω εγώ και 
μετά εσείς. 
ΖΗΚΑΣ: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει. 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στις ερωτήσεις είμαστε. Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ο Σύλλογος Γονέων πρότεινε κάτι. Ο Δήμος εισηγείται κάτι; Δηλαδή τώρα τι συζητάμε; 
Υπάρχει μια πρόταση από τον Δήμο για να κουβεντιάσουμε, ή σταματάμε στην πρόταση που έκαναν; 
Οι γονείς έκαναν μια πρόταση. Ποια είναι η πρόταση του Δήμου; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως θέμα, όπως διαβάζετε, είναι «εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων». 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε ν’ ακούσετε; Υπάρχει το αίτημα λοιπόν, γίνεται η εξέταση του αιτήματος και θα 
αποφασίσουμε εάν θα γίνει αποδεκτό ή δεν θα γίνει αποδεκτό. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το αίτημα απευθύνεται σε αυτόν που αποφασίζει. Δεν απευθύνεται να το 
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μελετήσουμε εδώ. Απευθύνεται στη δημοτική Αρχή να εισηγηθεί εδώ ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο; 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμην; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο; 
ΤΙΓΚΑΣ: Εισηγείστε, και μετά θα αποφασίσουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς δεν μπορείτε να εισηγηθείτε; 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν κατάλαβα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς δεν μπορείτε να εισηγηθείτε; 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι. Εσείς έχετε τον μηχανισμό και μελετάτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει. 
 Λοιπόν, πάμε στον κατάλογο των... 
 Ερώτηση; Ερώτηση η κυρία Δημητριάδου. 
(...) 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θέλω να ρωτήσω αν η ενδιάμεση καθαριότητα που προτείνεται είναι μόνο για τις 
τουαλέτες, αν εκεί εστιάζεται δηλαδή το βασικό πρόβλημα, ή είναι και γενικότερο; Αν είναι βέβαια 
γενικότερο, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, διότι μπαινοβγαίνουν τα παιδιά στα διαλείμματα 
και δεν μπορεί ας πούμε στις τάξεις να μπούνε οι καθαρίστριες ή στους... Έτσι; Να ρωτήσω, αυτό 
θέλω απάντηση από σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. 
 Πάμε λοιπόν, ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος 
Ανυφαντής, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ζήκας.  
 Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Τα σχολεία μας κάθε 
πρωί είναι πεντακάθαρα από την καθαριότητα την οποία έχει κάνει η σχολική καθαρίστρια, που βάσει 
των συμβάσεων που υπάρχουν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προσλαμβάνουν κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, κάθε 
Σεπτέμβρη μάλλον, για να πω πιο σωστά, ο Δήμος μας. Ο Δήμος μας αυτούς τους καθαριστές έχει, 
όπως αυτούς έχουν όλα τα σχολεία της Ελλάδας, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό εδώ. Εκτός αν δεν το 
γνωρίζουμε εμείς. Αν δεν το γνωρίζουμε, παρακαλώ πολύ να μας το καταθέσετε στα πρακτικά και να 
μας πείτε: «Ο Δήμος τάδε –όπου κι αν είναι– κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τα κάνετε κι εσείς;» 
Όπως μας είπατε για το ΦΗΧ. Μας είπατε: «Η Αγία Παρασκευή έχει αυξήσει το ΦΗΧ, και τα χρήματα 
από εκεί πάει και τα δίνει στα σχολεία». Και το κάναμε εμείς και κατηγορηθήκαμε γιατί παίρνουμε 3 
ευρώ παραπάνω, ή 4 ευρώ, τον χρόνο από τους δημότες για να τα δώσουμε στα σχολεία, που να 
’χουν ένα παραπάνω έσοδο. Άρα εγώ λέω: ναι, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά πείτε μου, 
στα άλλα σχολεία της Ελλάδας γίνεται κάτι διαφορετικό το οποίο δεν το κάνω εγώ; Να το κάνω 
αύριο, αν γίνεται κάτι και μπορούμε να το κάνουμε. 
 Και οι δύο Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών παίρνουν κάποια χρήματα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για 
την καθαριότητα και βάζουν και από τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής για την καθαριότητα. 
Δεν φτάνουν τα χρήματα που μας δίνουν, είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία πληρώνουνε. Και 
οι δύο εδώ είναι, να το επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο λέω. Έχουν δηλαδή περισσότερες ώρες τα 
άτομα και δουλεύουν από αυτά που δικαιολογεί το ΙΝΕΔΙΒΜ. Ήδη για οχτώ μήνες δούλευαν κάποιοι 
άνθρωποι στα σχολεία, οι οποίοι όντως βοηθήσανε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί το θέμα 
είναι υπαρκτό, υπάρχει πρόβλημα. 
 Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει. Ήδη μας έχουν βάλει 100 θέσεις, 
διάβασα, για νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ. Αλλά όταν κάνω συναντήσεις και με την Ένωση Γονέων 
και με τον Σύλλογο, όποτε μου έχει ζητηθεί, δεν ρυθμίζω εγώ το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ούτε 
ρυθμίζω εγώ πότε θα ξεκινήσει. Κάποιοι άλλοι το ρυθμίζουν. Είπα: όταν θα γίνει καινούριο 
πρόγραμμα, να ’στε σίγουροι ότι, ακόμα και να μην τους βάλουν μόνοι τους στο πρόγραμμα αυτές 
τις θέσεις, θα τις ζητήσουμε εμείς να μπούνε, για να υπάρχει μία βοήθεια στα σχολεία. Γιατί 
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χρειάζεται βοήθεια στα σχολεία. Βεβαίως από τις 10:00 η ώρα, που είναι το πρώτο διάλειμμα το 
μεγάλο, μέχρι τις 3:00 να πούμε, 3:30, υπάρχει πρόβλημα. Και καλό είναι να υπάρχουν άνθρωποι 
που να βοηθάνε στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Μπορούμε να κάνουμε αίτηση για να κάνουμε προσλήψεις στα σχολεία καθαριστών; Δεν 
μπορούμε σήμερα. Μπορεί σε δυο χρόνια να μπορούμε, ή σε τρία χρόνια, άμα φύγουν τα μνημόνια, 
άμα ελευθερωθούν. Μπορούσαμε να πάρουμε μόνο άτομα για τα ανταποδοτικά. Δυστυχώς τα 
σχολεία, η καθαριότητα των σχολείων δεν είναι ανταποδοτική. Δεν είναι κάτι που μπορούσα εγώ, τα 
30 άτομα που είχαμε ζητήσει, να τα έκανα 50, και να κοροϊδέψω τους δημότες και τα χρήματα των 
ανταποδοτικών να τα βάζουμε στα σχολεία, δεν γινόταν. 
 Βεβαίως οι Σχολικές Επιτροπές –επειδή ακούστηκε κι αυτό– επιχορηγούνται κάθε χρόνο και με 
έξτρα χρήματα από τον Δήμο. Ήδη δώσαμε 50 χιλιάρικα για το ’18. Κάναμε έκτακτη επιχορήγηση 
στο προηγούμενο Συμβούλιο και μοιράσαμε στις δύο Σχολικές Επιτροπές 50 χιλιάρικα από τα 
χρήματα του Δήμου. Τα οποία δεν τα δίνανε ποτέ αυτά στο παρελθόν. Φέρτε μου μία απόφαση του 
παρελθόντος που έδινε στις Σχολικές Επιτροπές. Μια φορά δόθηκε επί της τελευταίας τετραετίας που 
θυμάμαι. 
 Θα κάνουμε –το λέω κιόλας σαν είδηση στο Δημοτικό Συμβούλιο–, ετοιμάζεται ένας 
καινούριος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αυτός ο Οργανισμός οσονούπω θα έρθει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλλον προς τον Μάιο προσανατολιζόμαστε. Εκεί μπορούμε να 
δημιουργήσουμε κάποιες καινούριες θέσεις μετατρέποντας από τις κενές οργανικές που έχει ήδη ο 
Δήμος, έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες θέσεις για μόνιμους καθαριότητας στα σχολεία. Δεν θα λύσει το 
πρόβλημα αύριο, ούτε θα το λύσει από Σεπτέμβρη το πρόβλημα. Αλλά είναι η σωστή κίνηση, είναι η 
δημιουργία μόνιμων θέσεων καθαριότητας στα σχολεία, η οποία, όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα 
από το Υπουργείο θα μπορούμε να τις προκηρύξουμε. 
 Και εν πάση περιπτώσει, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θα κοιτάξει τον κουμπαρά του 
στο τέλος του... Αυτή η σεζόν τελειώνει, ένας μήνας έχει μείνει, έτσι; Από τον Σεπτέμβρη, σε 
περίπτωση που δεν έχουν έρθει, θα κοιτάξει τι χρήματα υπάρχουν, θα κοιτάξει τα έξτρα χρήματα 
που θα πάρει από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και θα κοιτάξει αν μπορεί να κάνει-, να 
προσλάβει ένα άτομο παραπάνω(;) να αυξήσει κάπως τις ώρες(;) να βελτιώσει λίγο την κατάσταση. 
Οριστική λύση δεν μπορεί να δοθεί από τη Σχολική Επιτροπή. Είναι πολύ μεγάλο το κονδύλι να έχει 
14 άτομα από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 3:30. Γιατί είναι και τα Νηπιαγωγεία, μην τα ξεχνάμε, μη 
βάζουμε μόνο τα Δημοτικά. Και τα Νηπιαγωγεία έχουν ανάγκες, και αυτά έχουν μικρά παιδιά τα 
οποία... 
 Από κει και πέρα, παρακολουθούμε το πρόβλημα. Αλλά σας λέω, γιατί δεν μου λέει κάποιος 
«ο τάδε Δήμος το αντιμετώπισε με αυτό τον τρόπο»; Να το κάνουμε κι εμείς, εδώ είμαστε. Εσείς 
μιλάτε, δεν υπάρχει Ομοσπονδία Γονέων; Δηλαδή μόνο εμείς έχουμε το πρόβλημα; Ή να πάμε παρέα 
με άλλους, μαζέψτε και κάποιες άλλες ενώσεις γειτονικών Δήμων, να κάνουμε κάποιες μαζί κινήσεις 
άμα είναι, να ζητήσουμε μία λύση για το θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά δηλαδή εμείς είμαστε 
οι κακοί που δεν ενδιαφερόμαστε για την καθαριότητα των σχολείων. Τι γινόταν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια; 
 Και εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση τώρα, δεν είμαστε στην αρχή 
της κρίσης, δείχνουν τα πράγματα ότι πάνε λίγο καλύτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παλιά 
υπήρχε η βοήθεια, ή γιατί δίνουν οι γονείς για κάποια άλλα πράγματα ενώ αυτό το ’χουν σταματήσει. 
Εντάξει, σωστό από πλευράς κάποιων ανθρώπων το βλέπουν να μην δίνουν κάποια χρήματα 
παραπάνω για την καθαριότητα. Αλά και παλιά εγώ θυμάμαι οι άνθρωποι που είχαν το κυλικείο είχαν 
και μια βοηθό που έκανε αυτά τα πράγματα. 
 Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να υπάρξει, κύριε Πρόεδρε, σοβαρό αίτημα του Δήμου για 
την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών σήμερα. Αυτό θα γίνει με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες θέσεις. Δεν μπορούμε να 
δημιουργήσουμε 20 θέσεις, κάποιες θέσεις όμως θα τις δημιουργήσουμε για τις σχολικές 
καθαρίστριες. Και όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να προκηρύξουμε καινούριες θέσεις για νέες 
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προσλήψεις –σας θυμίζω ότι ακόμα δεν έχουν γίνει οι προσλήψεις του 2009, έτσι; που εκκρεμούν 
από τον πρώην Δήμο Χολαργού και τον πρώην Δήμο Παπάγου– τότε εκεί θα λυθεί το πρόβλημα. 
 Εκτός αν το Υπουργείο πιεστεί, όπως πιέστηκε με τους παρατασιούχους και με αυτά, και 
δώσει μία λύση. Και βεβαίως! Γιατί; Επικοινωνήστε λοιπόν και με άλλους, κάντε ένα μαζικό αίτημα 
προς το Υπουργείο, να το προσυπογράφουμε κι εμείς, και να λέμε: «δώστε μας τη δυνατότητα να 
πάρουμε καθαρίστριες μόνιμες στα σχολεία». Και να σταματήσουν τα χρήματα εκεί, αυτά τα 
χρήματα που μας δίνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να μας τα δίνουν με έναν άλλον τρόπο και να παίρνουμε εμείς 
μόνιμες καθαρίστριες. Να μη δίνουμε τα 300 ευρώ. Γιατί δίνουμε 300 και 400 ευρώ σε μία 
καθαρίστρια κι έχουμε την απαίτηση να ’ναι όλο το 8ωρο στο σχολείο; Δεν θα δεχτεί. 
...... : Και 138. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και 138 παίρνουνε; Και 138. 
 Αλλά το κυριότερο είναι η αντιμετώπιση από τους άλλους. Εμείς δεν είμαστε ο μοναδικός 
Δήμος που έχουμε το πρόβλημα, υποθέτω όλοι οι Δήμοι το ίδιο πρόβλημα έχουν. Ούτε τα δικά μας 
τα παιδιά εδώ έχουν περισσότερη δυσκολία στην καθαριότητα και είναι πιο άτακτα, να το πω έτσι, ή 
δεν μπορούν να κάνουν τόσο σωστά την ανάγκη τους. Όλα τα παιδιά ίδια είναι σε αυτή τη χώρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. 
 Για 5 λεπτά τοποθέτηση ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ θα συμφωνήσω ότι –όπως λέει ο Δήμαρχος– το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ σε μας, 
είναι καθολικό θα έλεγα. Το ζήτημα όπως είναι, αν ξεκινάς με την παραδοχή ότι αυτή είναι η 
κατάσταση και άρα περιμένεις πότε η κυβέρνηση η οποιαδήποτε θα δεήσει  να δώσει λύσεις, αν τις 
δώσει ποτέ, ή αν ξεκινάς να διεκδικείς. 
 Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο με τον πρώην Δήμαρχο είχαμε την ίδια- παρόμοια 
συζήτηση, όταν ήταν για τα θέματα του προσωπικού στην καθαριότητα. Και έλεγα τότε ότι θα 
πρέπει να διεκδικήσουμε ως Δήμος –και ας μας το απορρίψουν– να κάνουμε τις αιτήσεις, γιατί δεν 
μπορεί να πληρώνουμε ανταποδοτικά τέλη και να μας απαγορεύουν τις προσλήψεις. Και χρειάστηκε 
να περάσουν τέσσερα χρόνια, να έρθει η κρίση στο κομμάτι της καθαριότητας, για να δώσουν τη 
λύση που ήταν εύλογη. Αυτή η λύση που δόθηκε, με τον Σκουρλέτη δηλαδή, αυτό ακριβώς έκανε: 
Εξήγησαν ότι είναι ανταποδοτικά τέλη και άρα δεν μπορούν να απαγορεύουν τις προσλήψεις, αφού 
πληρώνουμε. Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 
...... : Το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει άλλα. Απορρίφθηκε. 
ΖΗΚΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από όλα αυτά τα 
διαδοχικά μνημόνια, τα οποία βέβαια αδιαφορούν για τις επιπτώσεις στην κοινωνία. Αν η κοινωνία 
δέχεται παθητικά όλες αυτές τις συνέπειες και όλες αυτές τις εξελίξεις, βεβαίως και δεν πρόκειται να 
προκύψει καμία θετική εξέλιξη. 
 Εδώ όμως είναι ο ρόλος αυτών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πρώτα και κύρια από θέση, 
επειδή εκπροσωπούμε μία τοπική κοινωνία, να πάρουμε πρωτοβουλίες. Θα ’πρεπε ο Πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, αντί να φωνάζει γι’ αυτά που φωνάζει, να φωνάζει πρώτα απ’ όλα γι’ αυτά. Αντί να συγκαλεί 
έκτακτα συνέδρια γι’ αυτά που φωνάζει, για την μεταρρύθμιση του "Καλλικράτη" και γιατί δεν έχει 
έρθει το νομοσχέδιο, να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο γι’ αυτό. Δεν είδα να ’χει συγκαλέσει ένα 
έκτακτο συνέδριο γιατί δεν προλαμβάνονται καθαρίστριες στα σχολεία, που να κατέβουν οι πάντες, 
και οι Σύλλογοι Γονέων και όλοι, να κινητοποιηθούν έξω απ’ το Υπουργείο. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Η ΚΕΔΕ θα σου λύσει το πρόβλημα [...]; Τι λες τώρα; 
ΖΗΚΑΣ: Σημασία έχει αν το ’χεις κάνει καταρχήν. Άμα δεν το ’χεις κάνει, φταις. Όταν εσύ έχεις κάνει 
αυτό το οποίο οφείλεις να κάνεις, το ότι δεν απάντησε και δεν ανταποκρίθηκε, φταίει ο άλλος που 
δεν ανταποκρίθηκε. Αυτό έλεγα και στον πρώην Δήμαρχο εδώ. Όταν εσύ δεν διεκδικείς, δεν 
απαιτείς, δεν συγκρούεσαι γι’ αυτό, έχεις εσύ την ευθύνη, δεν την έχει ο άλλος. Γιατί ο άλλος σου 
λέει: «δεν το ζήτησες, δεν το διεκδίκησες, δεν το απαίτησες». Όλα είναι καλά! Είναι αυτό που έλεγα 
εδώ τόσες φορές, απολογισμοί του «όλα είναι καλά, τίποτα δεν πάει στραβά». Έτσι, οι από πάνω 
λένε: «Ναι, αφού σας τα ’χουμε κόψει όλα, σας έχουμε κόψει προσωπικό, σας έχουμε κόψει πόρους 
και λέτε ότι όλα είναι καλά, έτσι θα συνεχίσουμε βέβαια». Γιατί να μην το πουν δηλαδή; γιατί να μην 
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το πουν; Αυτό θέλουν. Θέλουν μία κοινωνία η οποία θα φυτοζωεί. Αν η κοινωνία αποδέχεται αυτό 
τον παθητικό ρόλο, με γεια της και με χαρά της. 
 Εδώ λοιπόν εγώ δέχομαι ότι λέει ο Δήμαρχος «δεν υπάρχει αλλού» ή «υπάρχει αλλού». 
Ωραία. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μία απόφαση που να λέμε ότι εμείς απαιτούμε για 
τα σχολεία μας αυτό, διεκδικούμε αυτές τις θέσεις, έχουμε ανάγκη γι’ αυτούς και γι’ αυτούς τους 
λόγους, γιατί ορίστε τα αιτήματα των γονέων. Και όχι μόνο ένας Σύλλογος Γονέων, όλοι οι σύλλογοι 
των γονέων, η Ένωση Γονέων, οι πάντες, ένα κοινό αίτημα το οποίο θα έχει τεκμηρίωση, με όλα τα 
στοιχεία που απαιτείται, στον Υπουργό, δημοσιότητα παντού, στα κανάλια, τα πάντα. Και ας 
απαντήσει μετά ο Υπουργός ότι «εμείς δεν το ικανοποιούμε αυτό». Ας πάμε στον Πατούλη και να του 
πούμε ότι «έλα εδώ, κύριε Πατούλη, θα κάνεις έκτακτο συνέδριο γι’ αυτό». Και ας μην το κάνει ο 
Πατούλης. Δεν γίνεται αλλιώς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ νομίζω δεν γίνεται και αλλιώς. Υπάρχει αυτή η αντίληψη: να μας καλύψει ο δημόσιος 
τομέας με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, μας κόβει τη 
δυνατότητα να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Ας εξετάσουμε και μία άλλη, θα έλεγα 
«φιλελεύθερη» άποψη: Έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με μία ιδιωτική υπηρεσία 
καθαριότητος, να τη χρηματοδοτήσουμε, και να μπορέσει αυτή η ιδιωτική υπηρεσία να βελτιώσει την 
καθαριότητα στα σχολεία. Γι’ αυτό το χρονικό διάστημα των τριών-τεσσάρων ωρών, να προσφέρει ο 
ιδιωτικός τομέας αυτή την Υπηρεσία. 
 Για μένα –και μιλάω αντιπαρερχόμενος με τον κύριο Ζήκα, θα μιλήσω ιδεολογικά– υπάρχουν 
δημόσιες παροχές οι οποίες μπορούν να παρέχονται κάλλιστα και από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με έναν έμμεσο τρόπο; Να συνεργαστούμε με μία 
ιδιωτική εταιρεία, αν μας το επιτρέπει ο νόμος και να... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Δεν το 
επιτρέπει; Να το διερευνήσουμε, έστω με άμεσο, έμμεσο τρόπο. Εγώ δεν το λέω-, είναι πρόταση 
που τη λέω... Ας το διερευνήσουμε κι αυτό. Σκοπός μας είναι να είναι τα σχολεία καθαρά, με το 
ελάχιστο κόστος για τον δημότη. Αν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι για τις 4-6 ώρες τα σχολεία 
μας θα είναι πεντακάθαρα με το ελάχιστο κόστος, δεν με ενδιαφέρει αν θα το κάνει ο μόνιμος 
δημόσιος υπάλληλος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Ας το κάνει, και ας το κάνει αποτελεσματικά. Εγώ 
θα έλεγα ότι δεν θα ήμουν αντίθετος στο να διερευνήσουμε αν υπάρχει μία τέτοια δυνατότητα, δεν 
το ξέρω το θέμα. Δεν το ξέρω το θέμα, ας το διερευνήσουμε. Είναι μία πρόταση που την κατεβάζω 
ώστε να λυθεί ένα μόνιμο πρόβλημα, ότι την ίδια Υπηρεσία τελικά δεν μας την προσφέρει εδώ και 
πολλά χρόνια με ικανοποιητικό τρόπο ο δημόσιος τομέας. Ακόμα και να ’χουμε δημόσιους 
υπαλλήλους, πόσες φορές παίρνουν την αναρρωτική τους άδεια, ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, και 
δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα; Δεν μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε, είναι 
δυσλειτουργικό το σύστημα, έχω την αίσθηση ότι κοστίζει αρκετά ακριβά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι 
υπάρχει και μία άλλη οδός που θα πρέπει να δούμε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Καταχρηστικά στον κύριο Τίγκα ο λόγος. Τον μισό χρόνο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν θα ήθελα να μην επικαλούμεθα τον λόγο για τον οποίο κάποτε οι γονείς 
πλήρωναν και δεν πληρώνουν σήμερα. Κακώς πλήρωναν και τότε και καλώς δεν πληρώνουν και 
σήμερα. 
 Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι όταν είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αυτή τη στιγμή εμείς 
δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό για να κάνουμε αυτό, υπάρχει και η αγωνιστική πλευρά 
του προβλήματος. Δηλαδή τι κάνουμε αυτή τη στιγμή; Λέμε στον Σύλλογο Γονέων «βρείτε και 
κανένα άλλο σύλλογο απ’ τους διπλανούς Δήμους για να ενώσουμε τις φωνές μας και να πιέσουμε»; 
Με συγχωρείτε, είναι λάθος αυτό. Η φωνή των Συλλόγων Γονέων και η φωνή του Δήμου δεν είναι 
ίδια. Εγώ ξέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις –όχι για τέτοιο ζήτημα– που δεν προβλεπόταν, και Δήμοι 
οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία. Και σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, να την πάρετε και εσείς, να 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 5η  19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  
 
  83 

στείλετε στον φορέα που μας δίνει λεφτά για την καθαριότητα των σχολείων έγγραφο και να του 
λέτε το πρόβλημα. Και να του ζητάτε συγκεκριμένα άτομα. Και αφήστε να μη σας τα δώσουνε. Αν το 
κάνετε εσείς, το κάνει και ο Δήμος παραδίπλα και κάποιος άλλος, να είσαστε βέβαιοι ότι οι 
πιθανότητες για αποτέλεσμα είναι πολύ περισσότερες από το εάν μαζευτούν τρεις Σύλλογοι Γονέων 
και φωνάξουν. 
 Και θέλετε να σας πω και κάτι; Ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση σε Δήμο ο οποίος ζήτησε να 
του δοθούν χρήματα για τα ξενόγλωσσα βιβλία. Όπως ξέρετε, αυτά τα πληρώνουν οι οικογένειες. 
Και σας πληροφορώ ότι η θέση του Δημάρχου δεν ήταν «τι να κάνουμε, δεν έχουμε, δεν μας τα 
δίνουν», τα διεκδίκησε και τα πήρε τα χιλιαρικάκια. Επομένως, κάντε το ίδιο κι εσείς, και αφήστε τον 
φορέα που μας χρηματοδοτεί για τις καθαρίστριες να πει «όχι». Και αν ζοριστούμε και μας πει «όχι», 
τότε μπορούμε να πάμε και σε κάποια ιδιωτική εταιρεία. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εγώ είμαι αγανακτισμένος και προσβεβλημένος. Όχι απ’ τη 
δημοτική Αρχή, απ’ τους γονείς. Και θα σας πω γιατί: Το θεωρώ αδιανόητο. Δεν είναι καταρχήν θέμα 
Δημοτικού Συμβουλίου. Για να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σημαίνει ότι υπάρχει ανικανότητα 
επίλυσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τέτοιο θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο «πώς θα καθαρίζουμε 
τις τουαλέτες». Υπάρχει πλήρης ανικανότητα, πρώτον. 
 Δεύτερον. Πέρσι κάναμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Δηλώθηκε πάλι αδυναμία, ειπώθηκαν 
δεκάδες ψέματα. Όπως παραδείγματος χάρη ότι δεν υπάρχουν –ανατρέξτε στα πρακτικά– ότι δεν 
υπάρχουν δημοτικά τέλη, δεν υπάρχει περίσσευμα. Μετά από ένα μήνα έγινε μείωση δημοτικών 
τελών. Στο περίγραμμα της κινητικότητας δεν το έχουνε βάλει, είναι σίγουρο χίλια τα εκατό. 
ΚΟΙΝΣΕΠ προτείναμε, «όχι». Μέχρι τους πρότεινα να πάρουν σφουγγαρίστρα να πάνε οι ίδιοι. Αφού 
δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, πρέπει μια και πληρώνονται, να κάνουνε και κάτι. «Όχι». Άρα τι 
σημαίνει αυτό; Στις προσλήψεις της ανταποδοτικότητας πάλι δεν το βάλανε, όταν περάσανε μετά. 
Τους το κάναμε πρόταση, δεν περάσανε. 
 Άρα εγώ πραγματικά είμαι αγανακτισμένος μαζί σας. Είσαστε μάλιστα τρεις δικηγόροι εδώ. 
Έχετε δικαιώματα. Στο Υγειονομικό, στη Δημόσια Διοίκηση, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Υπάρχουν πάρα πολλές Υπηρεσίες ασφαλείας και υγειονομικού των σχολείων. Αν θα στείλετε ένα 
έγγραφο αναζητώντας ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες, αύριο το πρωί... Γιατί είναι πάρα 
πολύ απλό το ζήτημα, έτσι; Παίρνεις έναν οδοκαθαριστή και τον πας και καθαρίζει. Τελείωσε, δεν 
έχει τίποτα να κάνεις. Λοιπόν, αύριο το πρωί εγώ σας εγγυώμαι, αφού τα κάνετε αυτά τα έγγραφα, 
ότι θα ’χετε μία καθαρίστρια στο σχολείο σας και το σχολείο σας θα είναι πεντακάθαρο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Εγώ θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο, παρόλο που στο 
προηγούμενο θέμα τον επικαλέστηκα. Εγώ νομίζω ότι όλα τα θέματα είναι θέματα Δημοτικού 
Συμβουλίου, αρκεί να μην απαξιώνονται από τον Πρόεδρο. Και τι εννοώ: Τι κάνουμε πολύ εύκολα; 
Φέρνουν κάποιοι ένα θέμα και λέμε: επειδή φέραν το θέμα, πρέπει να φέρουν και την επίλυση του 
θέματος. Λες και εδώ το ’φεραν το θέμα κάπου στο άσχετο, κάπου στο πουθενά. Λες κι εδώ δεν είναι 
δημόσιο, δεν είναι κράτος, δεν υπάρχει Σχολική Επιτροπή, δεν δίνουμε λεφτά, δεν εγκρίνουμε 
απολογισμούς, δεν εγκρίνουμε προϋπολογισμούς. Άρα τι τους λέμε; «Φέρτε μας το θέμα και φέρτε 
μας και τις λύσεις. Για να πάμε εμείς μεθαύριο να τις δώσουμε». 
 Άρα, απαξιώνεται το θέμα, οι γονείς, όχι οι γονείς, ο κάθε δημότης, έρχεται στις 11:00 η ώρα 
το βράδυ, λες και δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά, δεν έχει σπίτι, για να υπερασπιστεί τι; το 
αυτονόητο. Τι σου λένε; Σου λένε ότι «στο σχολείο δεν έχω καθαριότητα». Μπράβο. Εγώ, Χάρη, θα 
σου πω κάτι άλλο. Αν αύριο το πρωί πάθει κάτι ένα παιδί, δεν χρειάζεται όλα αυτά που λες εσύ, τότε 
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να δούμε ποιος θα τρέχει. Αν αύριο το πρωί. Μακάρι να μην πάθει ποτέ κανένα παιδί κάτι. 
 Το θέμα είναι το εξής: Υπάρχει αδράνεια, υπάρχουν αργά αντανακλαστικά και υπάρχει 
μετατόπιση του προβλήματος στους γονείς. Αυτό έγινε και πέρσι, Χάρη. 
 Είπε ο Δήμαρχος πολύ σωστά ότι είναι πολύ μεγάλο το κονδύλι για να πάρει για να βοηθήσει. 
Πόσο είναι το κονδύλι, Δήμαρχε; Είναι πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ; Είναι πάνω από 100; Δηλαδή σε 
τι τάξη μεγέθους είναι αυτό το κονδύλι, όταν τα Ταμεία του Δήμου έχουν 11 εκατομμύρια; Γιατί το 
μεγάλο κονδύλι ορίζεται και με βάση και τι διαθεσιμότητα έχουμε. 
 Θα μου πείτε απ’ την άλλη, επικαλεστήκατε ότι δεν γίνεται σε κανέναν άλλον Δήμο, ότι όλοι 
έτσι είναι. Οκέι, να το δεχτώ. Δεν το ξέρω, δεν το ’χω ψάξει, για να το λέτε εσείς θα το ξέρετε. Το 
Υπουργείο Απασχόλησης στον νέο νόμο που έβγαλε η Αχτσιόγλου, που μπορούν να γίνουν 
προκηρύξεις 18μηνες για καθαριότητα στους Οργανισμούς, εντασσόμαστε, ναι ή όχι; Εγώ δεν 
γνωρίζω, δεν οφείλω να γνωρίζω. Οι Υπηρεσίες του Δήμου γνωρίζουν; Ερώτηση δικιά μου. 
 Μήπως θα ’πρεπε στην εισήγηση εδώ, που φέρνουν οι άνθρωποι που κάθονται εδώ και 
φέρνουν τις υπογραφές τους, παράλληλα να υπάρχει και μια εισήγηση από μια Υπηρεσία του Δήμου; 
Να μας πει το εξής, αυτό που είπατε εσείς στην εισαγωγή σας, ότι «ναι, κύριοι, η νομοθεσία είναι 
αυτή». Εγώ θέλω να το δω από την Υπηρεσία να μου το λέει, ότι έχουν εξεταστεί όλες οι νομικές 
οδοί, τα πάντα. Μου το λέει η Υπηρεσία, και μου λέει η Υπηρεσία ότι «κύριοι, δεν μπορείτε να κάνετε 
τίποτα». Και να ’ρθω εγώ και να πω: «έχετε δίκιο». Τώρα, δεχόμαστε τα λόγια σας, κύριε Δήμαρχε, 
ότι «δεν μπορεί να γίνει τίποτα», χωρίς να υπάρχει εισήγηση από την Υπηρεσία. 
 Άρα απαξιώνουμε το πρόβλημα για να μη δώσουμε ποτέ λύση. Άρα τι κάνουμε; 
Πολιτικοποιούμε ένα θέμα, το οποίο το φέρνουνε γονείς. Το οποίο αυτοί οι γονείς δεν το φέρνουν 
για κάποιον από δίπλα, το φέρνουν για τα ίδια τους τα παιδιά. Κι εκεί στο Δημοτικό δεν πάνε μόνο τα 
δικά τους τα παιδιά, πάνε και τα δικά μας τα παιδιά, πάνε και τα παιδιά τα τρίτα και τα τέταρτα. Και 
δεν πάνε και τα τέταρτα, πάνε και αυτοί που έρχονται απέξω, απ’ το εξωτερικό, και πάνε και αυτοί 
που έρχονται από πόλεμο. Και τι λέμε; Ότι δεν έχουμε καθαριότητα. Γιατί σε αυτά τα παιδιά εδώ δεν 
μπορούμε να βρούμε για δύο μήνες μια λύση. Οκέι, αφού δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση... 
 Δεν είναι ένας μήνας, κύριε Δήμαρχε, γιατί το έγγραφο... Εγώ δεν το ρώτησα έτσι, το 
έγγραφο μπήκε στον Δήμο 23 Μάρτη. Η σχολική περίοδος λήγει τον Ιούνιο, λήγει μετά από 
τρεισήμισι μήνες, δεν λήγει μετά από ένα μήνα, όπως είπατε πριν, λήγει μετά από τρεισίμισι μήνες. 
Δεν πράξατε τίποτα δυο μήνες και τι κάνατε; Το φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο τέλη Απρίλη, για 
να πούμε «τώρα, παιδιά, τελείωσε η σχολική περίοδος». 
 Άρα θα σας απαντήσω κι εγώ ότι δεν θα βρείτε λύση στα αιτήματά σας. Και δεν το 
τραγικοποιώ και δεν λέω για όλα αυτά, την καθαριότητα του σχολείου, δεν θέλω να μπω καν σε 
αυτό το θέμα, που το ’χουμε αναλύσει όλοι και πιστεύω ότι όλοι είμαστε σε αυτή την οδό, ότι πρέπει 
να υπάρχει καθαριότητα. 
 Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μόνο που ο κύριος Ανυφαντής βρήκε προκειμένου να κάνει την ερμηνεία του και 
αυτό το οποίο ήθελε να πει, την εισήγησή του: στοχοποίησε τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου επειδή εκείνος, με τις υπογραφές 25 δημοτών, θέλησαν να συζητηθεί το θέμα κατ’ 
αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο πέραν αυτού, θα ήταν παράνομο και 
παράτυπο και πέρα από κάθε αξία το να μην συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο συγκεκριμένος 
συνάδελφος θεώρησε καλό να πει αυτό το πράγμα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επί προσωπικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού, ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, δεν σας στοχοποίησα. Αν είναι να λέω κάτι κάθε φορά, 
ένα γεγονός να παραθέτω και να θεωρείτε ότι σας στοχοποιούμε, δυστυχώς αυτό δεν είναι 
στοχοποίηση. 
 Εγώ είπα γιατί δεν ήρθε πριν ένα μήνα εδώ αυτό το πράγμα, και ίσα-ίσα εγώ επικρότησα 
αυτό που λέτε, το ότι μπήκε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είπα. Πού σας στοχοποίησα; Και 
γιατί με αυτό σας στοχοποίησα, δηλαδή πού το βάζετε; Γιατί είναι βαριά η λέξη αυτή: «σας 
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στοχοποίησα». Σε τι σας στοχοποίησα; Με συγχωρείτε, γιατί θέτετε χαρακτηρισμούς βαρύτατους. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος σας ήταν τέτοιος τον οποίον είπατε, ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου έφερε το συγκεκριμένο θέμα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μα είπα: καλώς το φέρατε. Δεν είπα «κακώς το φέρατε». Καλώς είπα ότι το φέρατε. 
 Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα το θέμα, κύριε Ανυφαντή, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή έχει 
πάνω από 25 υπογραφές, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του κανονισμού να το φέρουμε. Και γι’ 
αυτό τον λόγο το φέρνουμε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ δεν ξέρω [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Άρα λοιπόν, το θέμα έρχεται γι’ αυτό τον λόγο, δεν το φέρνουμε εμείς. Ούτε 
εμείς εισηγούμαστε το θέμα. 
 Αλλά επειδή είναι ωραία... Ξέρετε, όταν αλλάζεις ρόλους, είναι ωραίο και πολύ εύκολο να λες 
ό,τι θέλεις. Ο κύριος Ανυφαντής τρία χρόνια ήταν Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής του 5ου Δημοτικού 
σχολείου. Τι έκανε τότε και έλυσε το πρόβλημα και δεν είχαν πρόβλημα οι τουαλέτες; Να μας το πει, 
να το κάνουμε κι εμείς τώρα. Ήταν τρία χρόνια Πρόεδρος του Σχολικού... Μόνο του 5ου, δεν είχε 
άλλο. Γιατί ο κακομοίρης ο κύριος Πετράκης έχει 15 σχολεία και τρέχει απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. 
Εσείς είχατε μόνο το 5ο Δημοτικό. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κάνετε λάθος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήσασταν τρία χρόνια; Ήσασταν ένα; ήσασταν δύο; πόσα; Δεν ξέρω. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ήμουν και σε δεύτερο [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού ήμουν Αντιπρόεδρος εγώ και ήσουν εσύ Πρόεδρος, τι εννοείς; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, ήσουνα και σε άλλο; Εντάξει. 
 Λοιπόν, πες μας τι έκανες εσύ, να το κάνουμε κι εμείς τότε. 
(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρχε πρόβλημα με την καθαριότητα! 
...... : Ήτανε καλύτερα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήτανε καλύτερα τότε, ε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Τράκας. Ελάτε, κύριε Τράκα. 
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν, άκουσα πραγματικά... Και εγώ και ο κύριος Πετράκης νομίζω όλη τη μέρα 
ασχολούμαστε με τα σχολεία. Άκουσα ότι απαξιώνουμε τα σχολεία και ότι δεν ασχολούμαστε με τα 
σχολεία. Πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ αυτό. Στον βωμό της εντύπωσης, και ιδιαίτερα όταν 
υπάρχει κόσμος υπάρχει αυτό το καθεστώς, να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο που παρευρίσκεται από 
κάτω. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΡΑΚΑΣ: Κύριε Τίγκα, δεν σας διέκοψα, δεν σας διέκοψα. Κύριε Πρόεδρε, διέκοψα κάποιον; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποτέ και κανέναν. Ελάτε. 
ΤΡΑΚΑΣ: Και άκουσα κάποιες προτάσεις, άκουσα απ’ τον κύριο Τίγκα να επισκεφθούμε το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το έχουμε κάνει, κύριε Τίγκα, από τον Σεπτέμβριο το κάναμε αυτό. Επισκεφθήκαμε το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ζητήσαμε να μπορέσουμε να πάρουμε παραπάνω. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να 
πάρουμε παραπάνω, επιχορηγώντας μας με το ποσό των καθαριστριών το παραπάνω. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] το χαρτί που στείλατε και την απάντηση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, είναι δυνατόν να γίνονται διαλογικές συζητήσεις τώρα; 
ΤΡΑΚΑΣ: Κύριε Τίγκα, αμφισβητείτε αυτά που σας λέω; Έχω λόγο να σας πω ψέματα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Μην γίνονται διαλογικές συζητήσεις, σας παρακαλώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν έχω κανέναν λόγο να πω κανένα ψέμα σε αυτή την αίθουσα. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να δούμε το χαρτί και την απάντηση. 
ΤΡΑΚΑΣ: Κύριε Τίγκα, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω; Δεν έχω κανένα λόγο, σας το λέω εντίμως, 
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να πω κανένα ψέμα σε αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επισκεφθήκαμε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ... 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν είναι θέμα ψέματος... 
ΤΡΑΚΑΣ: Αμφισβητείτε αυτά που σας λέω. Επισκεφθήκαμε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και δεν μας δώσανε κανένα 
δικαίωμα να μας δώσουν παραπάνω χρήματα για περισσότερες καθαρίστριες. Εμείς σαν 
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, τα χρήματα που δαπανούμε, πέρα από αυτά που παίρνουμε από 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι 21.000 τον χρόνο ετησίως παραπάνω, που τα βγάζουμε «από τον δικό μας 
κουμπαρά», σε εισαγωγικά. 
 Είπε ο κύριος Κεχρής για ιδιωτική εταιρεία. Δυστυχώς η Επίτροπος δεν μας επιτρέπει, γιατί 
στα συγκεκριμένα σχολεία που θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε το ιδιωτικό συνεργείο θα μας πει ότι 
εκεί υπάρχουν ήδη καθαρίστριες που πρέπει να κάνουν το έργο. Άρα δεν θα μας εγκρίνει πιστεύω 
κάποια δαπάνη για ιδιωτική εταιρεία. 
 Προσπαθούμε από την επόμενη χρονιά να καλύψουμε τα ξενόγλωσσα βιβλία του Λυκείου, αν 
και είχε πει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, ότι μπορεί να τα καλύψει το Υπουργείο. Εάν δεν 
τα καλύψει το Υπουργείο, θα τα καλύψουμε εμείς σαν Σχολική Επιτροπή. 
 Αλλά πραγματικά είναι πολύ άδικο και προς τις δύο Σχολικές Επιτροπές, που και εγώ και ο 
κύριος Πετράκης ήμαστε σχεδόν κάθε μέρα και ασχολούμαστε με τα σχολεία αμισθί, να ερχόσαστε 
και να τα ισοπεδώνετε όλα. Γιατί πραγματικά δεν άκουσα καμία πρόταση από σας τώρα. Λέτε για μας 
ότι απαξιώνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Είπατε μία πρόταση εσείς να πάμε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το έχουμε 
κάνει ήδη αυτό. Είπε άλλη μία πρόταση ο Κεχρής να πάρουμε ιδιωτική εταιρεία, το πιο πιθανό είναι 
να μη μας το επιτρέψει η Επίτροπος, γιατί υπάρχουν ήδη καθαρίστριες εκεί. Όταν θα πάει το ένταλμα 
του συνεργείου για να πληρωθεί στην Επίτροπο, δεν θα το εγκρίνει η Επίτροπος. Αυτή είναι 
προσωπική μου εκτίμηση. 
...... : Δεν είναι προσωπική σας, είναι γεγονός. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. 
 Άρα μην προσπαθούμε να κερδίσουμε εντυπώσεις και να... Ας πάμε στην ουσία και να βρούμε 
λύσεις. Δεν έχω ακούσει όμως καμία λύση ουσιαστική. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε να προχωρήσει λίγο. Μιλήσατε 7 λεπτά, κύριε Τίγκα, διακόπτετε... Μιλήσατε 7 
λεπτά. Περιμένετε στη δευτερολογία. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μα έχει δημιουργηθεί [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίποτα δεν έχει δημιουργηθεί, είναι κατανοητό. Στη δευτερολογία σας θα τα πείτε 
τώρα, ελάτε. 
 Η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αθανασάκου, έχει τον λόγο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Παρόλο που είναι υπαρκτό το πρόβλημα της καθαριότητας, όντως, 
όπως λέει και ο Δήμαρχος, έχω κάνει έρευνα σε Δήμους και ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν 
υπάρχει δηλαδή περαιτέρω προσλήψεις για καθαριότητα ή οτιδήποτε στα σχολεία. Από το μεσημέρι, 
όπως είπαμε, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, το πρωί τα παιδιά βρίσκουν καθαρό το σχολείο. Και να 
ξέρετε ότι έχω κοιτάξει και έχω ερευνήσει και στα ιδιωτικά σχολεία ότι: «υπάρχει απ’ το πρωί μέχρι 
το μεσημέρι άτομα που καθαρίζουν μέσα εκεί τις τουαλέτες;» Και βλέπω δηλαδή ότι ούτε και στα 
ιδιωτικά σχολεία υπάρχει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. 
 Μακάρι να βρεθεί λύση από κυβέρνηση ή να έχουμε κάποια άδεια, απλώς βλέπουμε και 
συγκρίνουμε ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν παντού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασάκου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συζητείται το συγκεκριμένο θέμα; Σας παρακαλώ. Όταν μιλάγατε εσείς δεν θέλατε 
να μιλήσει κανένας άλλος. 
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 Κύριε Σκουτέρη, έχετε τον λόγο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εγώ πάντως δεν διακόπτω ποτέ και ούτε θα διακόψω κανέναν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, μην είστε και σίγουρος. Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θα ήθελα να πω το εξής: Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι γεγονός, από το 2009 
και ’08, εκκρεμούν 8.500 υποθέσεις που αφορούν διορισμούς μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι τρομερά 
δύσκολο να ζητήσουμε προσωπικό μόνιμο κλπ. Όμως, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να φτιάξουμε 
κανονισμό προκειμένου να αναθέσουμε, αν δεν κάνω λάθος, με ανάθεση έργου δηλαδή σε μία 
εξαιρετικώς επείγουσα περίπτωση. Διότι, όπως τα παριστάνει η Ένωση Γονέων των παιδιών, υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα. Να εφοδιαστούν και με πιστοποιητικά ιατρών κλπ, κλπ, μπας και μπορούσαμε... 
Έχω επιφυλάξεις, ή υπάρχει αστερίσκος, γι’ αυτό ρώτησα στην αρχή αν έχουμε καταφύγει στο 
Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών με ερώτημα, κι ας το είχαμε αρνητικό. 
 Πάντως δεν υπάρχει αποξήλωση του θέματος, όπως λέει ο κύριος Ανυφαντής, ο φίλος μου. 
Δεν έχουμε καμία ανάγκη το Δημοτικό Συμβούλιο να απεκδυθεί αυτού του θέματος ή οιουδήποτε 
άλλου, είναι δύσκολο. Μπορούσε όμως εδώ και δυο-τρεις μήνες να έρθει το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και ήδη οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πάει και στην Αποκεντρωμένη –άκουσα ότι είναι και 
νομικοί– και στο Υπουργείο Παιδείας και ας έλεγε «όχι». 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Λοιπόν, σε δευτερολογίες πάμε αναγκαστικά. Ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κεχρής. Άλλος; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε μετά, αν θέλετε. 
 Λοιπόν, ο κύριος Τίγκας παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο απλώς για να διευκρινίσω και να πω στον Πρόεδρο της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής: Δεν απαξίωσε κανένας το έργο σας, μη γενικολογείτε για 
όλους. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το έργο σας είναι ή χαμηλού επιπέδου ή δεν είναι σωστό. Πρώτον. 
 Το δεύτερο που θέλω να πω... Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχω τον λόγο, έτσι δεν είναι; γιατί 
ακούω παρεμβολές. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω στον κύριο Τράκα, διά του Προέδρου, είναι: Ας 
αφήσουμε τον επίτροπο να πει το «όχι» του. Εγώ δεν είπα ότι θα πει «ναι», μπορεί να πει πράγματι 
«όχι». Ας του θέσουμε το ερώτημα, να δούμε τι θα πει. 
 Και σε ό,τι αφορά το άλλο, δεν αμφισβήτησα ότι πήγατε και ζητήσατε λεφτά. Αλλά το χαρτί 
έχει άλλη αξία. Μπορεί να σας είπε «όχι». Μπορεί να επανέλθουμε και να πούμε: «Ξέρεις, κύριε 
Υπουργέ μας; Τότε μας είπες όχι. Δεν μπορούμε». Ξανά. Ε, τι νομίζεις, κάποια στιγμή μπορεί να 
ενδώσει. Με αυτή την έννοια είπα εάν κάνατε έγγραφο και όχι για να ελέγξω αν λέτε αλήθεια ή όχι. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ δεν θα παρέμβαινα, απλά και μόνο να διευκρινίσω προς τον κύριο Τράκα ότι δεν 
ήθελα να δημιουργήσω με την πρότασή μου καμία εντύπωση –δεν ξέρω αν απευθυνόσαστε σε 
μένα–, ουσιαστικά μία πρόταση διερεύνησης ήταν. 
 Ξέρω ότι κάποια δημόσια κτίρια, απʼ ό,τι μου είπε και ο κύριος Αυγουρόπουλος, καθαρίζονται 
από ιδιωτική εταιρεία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε η ίδια η ιδιωτική εταιρεία, έστω με έναν έμμεσο 
τρόπο, να δικαιολογήσει μία παρέμβαση και στα σχολεία. 
 Αυτό είπα ως πρόταση για να λυθεί ένα πρόβλημα, που όντως υπάρχει: πρόσληψη 
προσωπικού, μόνιμου προσωπικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Είναι κάποιος από το κοινό που θέλει τον λόγο; Παρακαλώ. Δεν αποτελεί δευτερολογία, έτσι; 
Απλώς όσο μπορείτε να είστε σύντομη και... Πείτε το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας και 
τοποθετηθείτε. 
ΜΠΕΚΑ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ): 
Καλησπέρα σας. Λέγομαι Γεωργία Μπέκα, είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του 5ου Δημοτικού 
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Χολαργού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργία είπατε; 
ΜΠΕΚΑ: Γεωργία, «Ζήνα», κυκλοφορώ με αυτό. Ζήνα Μπέκα. 
 Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που άκουσα, κάποια σχόλια που θέλω να κάνω είναι ότι: Ο δικός 
μας ο Δήμος αύξησε τον ΦΗΧ, ενώ είχε πλεόνασμα 11 εκατομμύρια, το είχα ξαναπεί. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι αύξησε; 
ΜΠΕΚΑ: Τον ΦΗΧ. Γι’ αυτό κατηγορήθηκε. Όχι για την αύξηση, αλλά γιατί είχε ούτως ή άλλως 
πλεόνασμα. Οι όμοροι Δήμοι δεν έχουν πλεόνασμα τέτοιο. Επίσης, απʼ όσο γνωρίζω, κάνουν έναν 
λογιστικό ελιγμό, μειώνουν τον ΦΗΧ και στη συνέχεια τον αυξάνουν. 
 Τώρα, ένα δεύτερο σχόλιο. Ένα σχολείο δεν είναι ένα δημοτικό κτίριο; Δεν μπορεί να 
ενταχθεί στην ανταποδοτικότητα των τελών; Γιατί πληρώνουμε για τη δημοτική βιβλιοθήκη, γιατί 
πληρώνουμε για την καθαριότητα των Δήμων, γιατί πληρώνουμε για τα ΚΑΠΗ; Όλοι οι δημότες. Γιατί 
δηλαδή να μην μπορούμε να πληρώσουμε-, να πέσουν μάλλον χρήματα και στην πρωινή 
καθαριότητα; 
 Ένα τρίτο σχόλιο. Η θέση του 5ου Δημοτικού σχολείου Χολαργού δεν είναι ότι λόγω 
οικονομικής στενότητας εμείς δεν πληρώνουμε από την τσέπη μας ο Σύλλογος καθαρίστρια. Είναι 
θέμα δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Σε έναν Δήμο μάλιστα με υψηλά δημοτικά τέλη. Και ας μην 
ξεχνάμε ότι όταν το κράτος συρρικνώνεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ακόμα πιο κοντά 
στους δημότες της. Και στα παιδιά. Και για το 5ο Δημοτικό, μιας και ερχόμαστε ως 5ο Δημοτικό, 
επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα 6-θέσιο σχολείο που λειτουργεί ως 8-θέσιο. Είναι πολύ 
περισσότεροι μαθητές. 
...... : Και 9-θέσιο ήταν. 
ΜΠΕΚΑ: Και 9-θέσιο. Ευχαριστώ. 
...... : 8-θέσιο είναι. 
...... : Ναι, αλλά κάποια στιγμή... 
ΜΠΕΚΑ: Και ήταν και 9-θέσιο. 
 Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο. Κύριε Δήμαρχε... Μάλλον στον κύριο Πρόεδρο θ’ απευθυνθώ. Ο 
Δήμος μας έχει ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα. Γιατί δεν πρωτοτυπεί αυτός ο Δήμος; Γιατί δεν κάνει 
κάτι να υιοθετήσει μία καλή πρακτική, την οποία θα την ακολουθήσουν και θα την υιοθετήσουν και 
άλλοι Δήμοι; Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πετιέται το μπαλάκι σε μας, στις πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις, στους συλλόγους, στις δευτεροβάθμιες, που είναι οι Ενώσεις, και στις τριτοβάθμιες, και να 
φτάνουμε δηλαδή μέχρι την ΑΣΓΜΕ και να λέμε ότι θα πρέπει εμείς να το διεκδικήσουμε. Δεν μπορώ 
να καταλάβω αυτό. 
 Και οι περσινές δεσμεύσεις του κυρίου Δημάρχου, που είχε πει ότι θα απευθυνόταν στον 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι θα μιλούσε με το Υπουργείο Παιδείας του Υπουργείου 
Εσωτερικών; Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Έγινε τίποτα σχετικά με αυτό; 
 Εμείς είμαστε 162 γονείς, ενός πραγματικά βουλιαγμένου από παιδιά σχολείου. Δεν θα 
σταματήσουμε αυτό το θέμα να το επαναφέρουμε και να το επαναφέρουμε, μας καίει. Μας καίει, 
γιατί είναι αδιανόητο να σχολάνε τα παιδιά μας στη 1:00 η ώρα –ούτε καν στις 4:00–, στη 1:00 η 
ώρα, και να τρέχουνε στην τουαλέτα σαν τρελά στα σπίτια μας για να ουρήσουν. Και μας είναι 
αδιανόητο στις 10:00 η ώρα το πρωί να βρίσκονται, στη βρύση που πίνουν νερό τα παιδιά, 
περιττώματα. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια. Ποιος θα τα μάζευε αυτά; Εκείνη τη φορά 
πράγματι υπήρχε ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Ποιος θα τα μάζευε, αν δεν υπήρχε; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς. 
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ΘΕΜΑ 4ο 
 
Ενημέρωση, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τους πλειστηριασμούς 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 4ου θέματος).  
Εισηγητής είναι ο κύριος Ζήκας. 
 Κύριε Ζήκα, έχετε τον λόγο. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στο κείμενο του ψηφίσματος, γιατί φαντάζομαι ότι 
το ’χετε διαβάσει. Θα εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτό το ψήφισμα, η αναγκαιότητα να εγκριθεί αυτό το 
ψήφισμα, και ποια είναι η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. 
 Το δικαίωμα στη στέγη είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περιλαμβάνεται ως δικαίωμα σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις. Και μη 
φανταστείτε ότι τα κείμενα αυτών των συμβάσεων είναι τίποτα επαναστατικά κείμενα από την Κούβα 
και τη Βενεζουέλα, είναι κείμενα που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα ευρωπαϊκά κράτη. 
Ξεκινώντας από το 1948 με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φτάνοντας 
μέχρι το πιο πρόσφατο, που είναι ο ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης. Πρόκειται δηλαδή για κείμενα... 
 Αν είναι, συνάδελφοι, να μιλάτε μεταξύ σας, να αποχωρήσω κι εγώ, δεν έχει νόημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω τους συνάδελφους να είναι στα έδρανα και να παρακολουθούν τη 
συνεδρίαση. 
 Ελάτε κύριε Ζήκα, συνεχίστε. 
ΖΗΚΑΣ: Όταν θα τελειώσουν οι συνάδελφοι, θα συνεχίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το είπα και πριν. Όποιος δεν θέλει, μπορεί να συζητήσει τα θέματά του εκτός 
αιθούσης. 
 Ελάτε. Εμάς μας ενδιαφέρει κύριε Ζήκα, ελάτε. Μας ενδιαφέρει. 
ΖΗΚΑΣ: Πρόκειται λοιπόν για κείμενα που αναγνωρίζουν την αξιοπρέπεια και τα ίσα δικαιώματα ως 
θεμέλιο για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για κείμενα 
που έχει υπογράψει και η Ελλάδα και τα ’χει ενσωματώσει στο Ελληνικό Δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, 
για οικονομία χρόνου δεν θα αναφερθώ στα κείμενα, όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να του τα στείλω, 
γιατί είναι σημαντικά κείμενα. 
 Θα περίμενε όμως κάθε λογικός άνθρωπος όλες αυτές οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν 
ψηφιστεί από τόσα κράτη να υλοποιούνται κιόλας. Δυστυχώς θα αναφερθώ στο πιο πρόσφατο, που 
αφορά τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη για το τι έχει συμβεί. Για να γίνει σαφές το πώς λειτουργούν 
στην πράξη και το πώς πραγματικά γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα. 
 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι μία διεθνής σύμβαση για τα κοινωνικά δικαιώματα, 
που ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 1961. Η Ελλάδα τον κύρωσε με νόμο μετά από 20 χρόνια. 
Μεταξύ των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι και ο σεβασμός του δικαιώματος στη στέγη. Το 1966 
έγινε αναθεώρηση σε βάθος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη η Ελλάδα τον κύρωσε με νόμο πάλι μετά από είκοσι χρόνια, το 1984. 
 Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι διακηρύξεις περί ευρωπαϊκού κεκτημένου και περί Ευρώπης 
κλπ, από όλες τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια ήταν απλώς και μόνο για το θεαθήναι. Γιατί ο 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που κατοχύρωνε τα κοινωνικά δικαιώματα για τους Ευρωπαίους 
πολίτες, στην Ελλάδα περίμενε είκοσι χρόνια για να ψηφιστεί. Κυρώθηκε με νόμο το 2016, Ιανουάριο 
του 2016, απ’ την καινούρια κυβέρνηση. Η οποία καινούρια κυβέρνηση ψήφισε το τρίτο και τέταρτο 
μνημόνιο και όλα τα προαπαιτούμενα και απαιτούμενα, τα οποία ακριβώς το δικαίωμα στη στέγη το 
πάνε περίπατο. Όσο και αν ο πολιτικός απατεώνας που εκτελεί χρέη πρωθυπουργού προσπαθεί να 
συγκαλύψει τι έχει υπογράψει και τι υλοποιεί, υπάρχουν τα ντοκουμέντα, τα οποία αποδεικνύουν 
ποια είναι η εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κύριε Ζήκα; Για να... 
ΖΗΚΑΣ: Θα σας πω τώρα. Υπάρχει ο απολογισμός της ΑΑΔΕ για το 2017, τον οποίο θα καταθέσω 
και στα πρακτικά. Με βάση λοιπόν τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, οι οφειλές, το 88% σχεδόν των 
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οφειλετών αποτελούνται σε αριθμό από 3.570.000 οφειλέτες, και οφείλουν ποσά κάτω από 5.000 €. 
Προσέχτε το άλλο νούμερο τώρα. Το 1% των οφειλετών οφείλει το 89% των οφειλών. Στη μία 
περίπτωση οι οφειλές κάτω από 5 χιλιάρικα είναι 3,5 εκατομμύρια-και, στην άλλη περίπτωση (που 
οφείλουν ποσά πάνω από 100 χιλιάρικα) είναι 40.000 και είναι το 1% των οφειλετών. 
 Αντί λοιπόν να υπάρχει κοινωνική προστασία γι’ αυτούς οι οποίοι είναι τα θύματα της κρίσης, 
τι έκανε η ΑΑΔΕ στον απολογισμό της; Μας λέει ότι πήρε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για το 2017, 
κάνοντας 1.720.000 κατασχέσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, αν είναι... Ούτως ή άλλως συμφωνούμε κι εμείς σε αυτό το κείμενο. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, έχει σημασία να ακουστούν τα στοιχεία αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνώ, αλλά έχετε ξεπεράσει τα 10 λεπτά, γι’ αυτό λέω. Αν μπορείτε να 
ολοκληρώσετε. Σας παρακαλώ, ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Αυτό είναι το ένα στοιχείο. 
 Το δεύτερο στοιχείο που καταλύει όλο τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ήταν γνωστός 
–και τον ξέρει και ο κύριος Σκουτέρης– είναι ο νόμος 4512, που με τρία άρθρα διέλυσε εντελώς ό,τι 
ίσχυε ως προστατευτικό μέτρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους πλειστηριασμούς. Εκεί δε 
που υπάρχει απόλυτη έτσι αποκάλυψη για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση, είναι η τρίτη 
αξιολόγηση, που έχει ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2018 (είναι στα αγγλικά βέβαια), όπου στη σελίδα 
17 υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα που αναφέρεται στους πλειστηριασμούς και το τι υποχρεώθηκε, τι 
υποχρεώνεται μάλλον να υλοποιήσει νομοθετικά και πώς έχει συμμορφωθεί η Κυβέρνηση 
ψηφίζοντας αυτό τον νόμο, τον 4512, αλλά και τι προβλέπεται να ακολουθήσει. Προβλέπεται λοιπόν 
να ακολουθήσει, λέει εδώ συγκεκριμένα: «για το 2018 οι τράπεζες σχεδιάζουν κατασχέσεις 10.000 
ακινήτων». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, σας παρακαλώ, απλώς έχετε ξεπεράσει κάθε χρονικό όριο που 
προβλέπεται. Θέλω να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε όσο το δυνατόν συντομότερα, σε 
δευτερόλεπτα, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Αφού σας είπαμε συμφωνούμε, τι 
άλλο να κάνουμε; 
ΖΗΚΑΣ: Οκέι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε μήπως να το κάνουμε και στο προσεχές Συμβούλιο, να το βάλουμε και πάλι; 
ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, απλώς ήθελα ν’ αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για τον κίνδυνο 
που απειλούν τους δανειολήπτες. Γιατί με βάση αυτό εδώ το έγγραφο –το οποίο επίσης θα το 
καταθέσω στα πρακτικά– προβλέπονται 40.000 κατασχέσεις τον χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια. 
Αυτά είναι τα ντοκουμέντα, τα οποία αποδεικνύουν τι κίνδυνοι απειλούν τους δανειολήπτες και το 
πώς έχει καταλυθεί όλο το πλαίσιο προστασίας. Και αντί για να υπάρχει πλαίσιο προστασίας γι’ 
αυτούς, έρχεται η κυβέρνηση, με αιτιολογική έκθεση, και προτείνει τροπολογία που προστατεύει τις 
επιδοτήσεις στα κόμματα, με 50% να είναι ακατάσχετο. Δεν δρομολογεί κάτι αντίστοιχο για τους 
δανειολήπτες. 
 Αυτή είναι πολύ σύντομα –θα μπορούσα να πω και πολύ περισσότερα– η κατάσταση που 
απειλεί τους δανειολήπτες και ο λόγος για τον οποίο έχω καταθέσει αυτή την πρόταση ψηφίσματος, 
που θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο για να 
υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται στο έλεος των τραπεζών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ελπίζω να μην υπάρχουν τοποθετήσεις.  

Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Από το ψήφισμα που προτείνει ο κύριος Ζήκας, εμείς από αυτά που λέτε 
«ζητάμε από την κυβέρνηση», αφαιρώντας το 3 και το 4 γίνεται αποδεκτό ως έχει και μπορεί να 
ψηφιστεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; (Τι να κάνουμε, να πάμε σε διαδικασία, τι άλλο να πω τώρα;) 
Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, ωραία. 
 Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο; Ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Σκουτέρης και ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος. Κλείνει ο κατάλογος. 
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 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχήν το κείμενο είναι πάρα πολύ 
μεγάλο, πρώτον. Δεν είναι για ψήφισμα, είναι θα έλεγα στα όρια του πονήματος. Ένα ψήφισμα είναι 
μια σελίδα και τέλος. Για να διαβαστεί, αλλιώς δεν διαβάζεται από κανέναν. 
 Το δεύτερο είναι ότι έχει μερικά πράγματα τα οποία είναι επισφαλή λιγάκι. Δηλαδή, ότι δεν 
προστατεύει ο νόμος την πρώτη κατοικία, αυτό δεν ισχύει. Επίσης, κάπου μπερδεύουν και κάποια 
πράγματα. Δηλαδή λέει: «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί βγάζουν στο σφυρί ακόμα και την πρώτη 
κατοικία, για την οποία δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία αφού ο αναθεωρημένος νόμος Κατσέλη 
ελάχιστη προστασία προσφέρει, και οι επαγγελματίες δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτό». Δεν έχει 
καμία σχέση η πρώτη κατοικία με τον επαγγελματία, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλη ιστορία η 
μία, άλλη ιστορία η άλλη. Να σας θυμίσω μάλιστα ότι τώρα οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει μία ιστορία 
όπου σχεδόν χαρίζουν τα δάνεια στους επαγγελματίες, και μάλιστα με έναν τρόπο και πολύ άδικο 
απέναντι σε άλλους που δεν τα χαρίζουν. 
 Εδώ που έχουμε μεγάλη αντίρρηση εμείς είναι στο θέμα της Νομικής Υπηρεσίας και τα ΚΕΠ 
του Δήμου. Διότι εμείς, όπως γνωρίζετε, από την αρχή της θητείας, γνωρίζοντας όχι μόνο αυτό αλλά 
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας, σε πάρα πολλά επίπεδα, έχουμε 
προτείνει να υπάρξει ένα Γραφείο νομικής υποστήριξης και συμβουλής δημοτών. Όχι η Νομική 
Υπηρεσία και τα ΚΕΠ που λέτε, γιατί δεν έχουν τέτοια επάρκεια, δεν είναι εξειδικευμένοι στις 
δανειοδοτήσεις, έτσι; Οπότε εδώ εμείς δεν συμφωνούμε για το θέμα της Νομικής Υπηρεσίας και των 
ΚΕΠ, εμείς μπορούμε να πούμε ότι... Δεν ξέρω τώρα, ψήφισμα του Δήμου που να λέει ότι «να 
φτιάξω», δεν έχει και μεγάλο νόημα. 
 Επίσης, σε σχέση με τη σύσταση των δημοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού που λέτε, και εδώ 
διαφωνούμε, διότι αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί. Με την έννοια ότι, αν η εταιρεία ειδικού σκοπού 
πάρει τελικά το δικαίωμα του δανείου, μετά από κει και πέρα έχει κάποιες νομικές ευθύνες αλλά είναι 
και στην κυριότητά της πια η ιστορία αυτή. Δηλαδή δεν απαλύνει το πρόβλημα, ούτε μπορεί εσαεί να 
του έχεις κάνει αυτή την ιστορία. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από 
αυτό που πρέπει να κάνουμε, το να φτιάξουμε μία εταιρεία ειδικού σκοπού που αντί να παίρνουν τα 
funds τα δικαιώματα να τα παίρνουμε εμείς. Δηλαδή πάλι τον καταστρέφουμε τον άνθρωπο, δεν 
κάνουμε τίποτα. 
 Τώρα τα υπόλοιπα εντάξει. Απλά εγώ θα ήθελα λίγο εδώ που λέει ας πούμε για το θέμα της 
«προστασίας που δεν υπάρχει», θα ήθελα να το παρακάμψουμε, διότι δεν ισχύει. Υπάρχει 
προστασία, και είναι πολύπλοκα ακόμα τα προβλήματα στο τελικά ποιοι είναι εκτεθειμένοι και ποιοι 
δεν είναι εκτεθειμένοι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο, κάποιοι οι 
οποίοι δράττονται της ευκαιρίας με τον νόμο Κατσέλη και με τον νόμο τάδε και τάδε, να έχουν τη 
δυνατότητα να πληρώσουν και να μην πληρώνουν. Διότι ακόμα και αυτό που λέτε για τα 500 €, πάλι 
δεν ισχύει, «οι ευπαθείς ομάδες με τα 500 €», διότι οι ευπαθείς ομάδες με τα 500 € έχουν 
δυνατότητα πάρα πολύ μεγάλη από αλλού να τα βρουν αυτά τα 500 € για να μη χάσουν το σπίτι 
τους. Δηλαδή εντάξει, αυτά είναι πολύ μεγάλες υπερβολές. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι, 
αυτό λέω, ότι για 500 € –που λέτε– χάνουν την κατοικία τους, δεν ισχύει αυτό, έτσι; Οι ευπαθείς 
ειδικά ομάδες. 
 Γι’ αυτό εγώ νομίζω ότι καταρχήν το κείμενο πρέπει να γίνει μονοσέλιδο, συμφωνώ με όλα τα 
χαρακτηριστικά τα υπόλοιπα, αλλά αυτά τα τρία πράγματα κατά την άποψή μου πρέπει να βγουν. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Θα παρακαλέσω και οι επόμενοι συνάδελφοι, όσο μπορούνε, να είναι πιο σύντομοι. 
 Ο κύριος Σκουτέρης έχει τον λόγο, για 180 δευτερόλεπτα. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
 Ακούστηκε απ’ τον φίλο μου τον κύριο Ζήκα ότι υπάρχει και διεθνής σύμβαση η οποία έχει 
ενσωματωθεί με το εσωτερικό Ελληνικό Δίκαιο. Εάν υπήρχε τέτοια σύμβαση, δεν θα είχαμε καμίαν 
ανάγκη να ζητήσουμε από την κυβέρνηση προκειμένου να ληφθούν αυτά τα μέτρα που λέτε. 
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Υπάρχει όμως απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία λέει ότι και αν ακόμη έχεις δύο 
κατοικίες, τρεις κατοικίες, δεν μπορεί να γίνεται κατάσχεση, διότι το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο επιβάλλουν και επιτάσσουν τον σεβασμό στην ιδιοκτησία. (Απλώς για τη διευκρίνιση) 
 Τώρα πάμε στο ψητό εδώ. Όπως θα ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, και αν δεν ξέρετε θα σας 
υπενθυμίσω ότι –ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος δεν ακούει– τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Εφορίες 
είναι 101 δισεκατομμύριο. Και 30 επίσης (ληξιπρόθεσμα χρέη εννοώ) των ασφαλιστικών ταμείων, 
κάνει 130 δις. Υπάρχουν κι άλλα 10 δισεκατομμύρια –θα τελειώσω, Πρόεδρε– άλλα 10 
δισεκατομμύρια από την τελωνειακή αρχή, η οποία καν δεν τα ’χει βεβαιώσει για να τα στείλει προς 
είσπραξη. Δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε καν λογιστής, όπως ξέρετε. Τώρα λοιπόν, αφού υπάρχουν 
αυτά τα χρέη, πώς νοείται να ζητάει το κράτος, τη στιγμή που χρωστάει το ίδιο κάπου 6,5 
δισεκατομμύρια στις εταιρείες... 
 Και λέω λοιπόν: Όπως σημείωσε ο κύριος Δήμαρχος, δεν νοείται ούτε νομικά ούτε 
πραγματικά να πάρουμε απόφαση εμείς και να πούμε: δεν θα πληρώνουνε εκείνοι οι οποίοι διατελούν 
σε αδυναμία οικονομική. Πρώτον διότι υπάρχει το άρθρο 174 του Κώδικος που λέει: όταν μέσα σε 
τρία χρόνια δεν εισπράττονται τα μικροποσά, διαγράφονται μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το 
άλλο θέμα, «δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης τελών 
κλπ.»: Μα ο Δήμος δεν προβαίνει ποτέ σε πλειστηριασμούς, ούτε το Δημόσιο, σας πληροφορώ. 
Προβαίνουν σε τι: σε κατάσχεση. Η οποία κατάσχεση –έτσι για τη φιλολογία λιγάκι– είναι η 
περιγραφή του ακινήτου και η καταχώρηση στο Υποθηκοφυλακείο. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να μιλήσω σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος ή σαν Δημοτικός Σύμβουλος; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μου ανοίξετε τέτοιο θέμα τώρα... Μη μου ανοίξετε τέτοιο θέμα! 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν ανοίγω θέμα, απλώς λέω πώς πρέπει να μιλήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν. Αυτό το κείμενο πραγματικά έχει μερικά πολύ καλά στοιχεία, στα οποία 
συμφωνώ –και θα πω ποια είναι αυτά– αλλά έχει και κάποια λάθη τα οποία είναι... Δεν ξέρω, έχει 
γραφτεί λίγο στο πόδι νομίζω. Και το κυριότερο που παρουσιάζει, μάλλον που δεν παρουσιάζει, είναι 
κάποιο πλαίσιο νομοθετικό που υπάρχει, και με τον νόμο Κατσέλη και με την αναθεώρηση του νόμου 
Κατσέλη, το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο αυτό. Και ακριβώς αυτή η νομοθεσία είναι 
επικουρική και είναι νομοθεσία που προσπαθεί να... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] ο νόμος Κατσέλη μέχρι τέλος του έτους. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ο νόμος Κατσέλη είχε λήξει το 2014 και ξαναμπήκε το 2015. Και τώρα είναι μέχρι 
το τέλος του έτους. 
 Λοιπόν, τώρα, ποια είναι αυτή η νομοθεσία; Είναι ακριβώς... Αναφέρεται μάλλον και λέει 
ακριβώς τα αντίθετα απʼ ό,τι παρουσιάζονται εδώ πέρα. Δηλαδή: Καταρχήν σε όλο το νομοθετικό 
αυτό πλαίσιο υπάρχει η εισαγωγή του εισοδηματικού κριτηρίου, των εύλογων δαπανών διαβίωσης, η 
οποία εισαγωγή έγινε με την αναθεώρηση του Νόμου Κατσέλη το 2015. Δηλαδή προστατεύονται τα 
εισοδήματα έως το ύψος εύλογων δαπανών διαβίωσης.  Ο νόμος 3869 (της Κατσέλη) και ο 
αναθεωρημένος νόμος 4336/15, όπως και ο 4346/15, και κάποιες προϋποθέσεις που θέτουν αυτοί οι 
νόμοι, σε συνδυασμό με την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος τάδε –
δεν θέλω να συνεχίσω– και με κάποιες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, παρέχει απόλυτη προστασία 
της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι των 
δανειστών, που είναι τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κλπ, αλλά και για οφειλές προς το Δημόσιο και 
ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον νόμο. 
 Παράλληλα, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, 
με την οποία θεσπίστηκε η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας που ίσχυε μέχρι σήμερα, του 
4224/2013, «καθιερώθηκαν γενικές αρχές συμπεριφοράς, τόσο στα υπόχρεα ιδρύματα» (εννοεί τα 
funds τα οποία πιθανότατα θα αγοράσουν τα δάνεια αυτά)... Λοιπόν, αναφέρεται μάλλον-, 
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καθιερώθηκαν γενικές αρχές συμπεριφοράς στα υπόχρεα ιδρύματα. Και όσον αφορά τους 
δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση, ρύθμιση και οριστικού διακανονισμού οφειλών σε 
καθυστέρηση, «λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη και ειδική μέριμνα για τις 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». 
 Αυτά είναι μία νομοθεσία η οποία κατά την άποψή μου λειτουργεί προστατευτικά προς 
αυτούς που έχουν δάνεια και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό ακόμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ’χετε, αλλά συνεχίστε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα περίεργα, τα οποία... Δηλαδή υπάρχει –στο κείμενο 
συγκεκριμένα μιλάω, για το κείμενο μιλάω– που λέει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2007 ήταν 
στο ποσοστό του 4,6%, ενώ σήμερα ανέρχονται στο 53%. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ μία 
τέτοια σύγκριση ας πούμε, αυτό ξεφεύγει από κάθε λογική. Λοιπόν, η εποχή του 2007 προς κρίσης, 
και η εποχή τώρα, στην κρίση μέσα. 
 Απλώς εγώ παρατήρησα ότι υπάρχει μία «εμμονική» έτσι θα ’λεγα πάλι, μια εμμονική διάθεση 
από τον εισηγητή του ψηφίσματος, η οποία αφορά και αναφέρεται στους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς. Αυτό ουσιαστικά... Μάλλον, με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς οι 
προϋποθέσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτή 
τη ρύθμιση, έτσι; Το μόνο που επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραγιάννη, μισό λεπτό, να προτείνω κάτι. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας μας έχει σωστές απόψεις και ιδέες και μπορεί να τις εκφράζει. Συμφωνούμε 
να γίνει μία επιτροπή προκειμένου να δούμε σε ποια συμφωνούμε και σε ποια δεν συμφωνούμε, να 
είναι λίγο πιο συντετμημένο το κείμενο και εν πάση περιπτώσει, αν είναι, να το προχωρήσουμε; 
Διαφορετικά θα πέσουμε... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εκεί θα ήθελα να καταλήξω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφορετικά θα ακουστούν είκοσι προτάσεις και θα κάνουμε 20 ψηφοφορίες. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, εγώ το δέχομαι το κείμενο αυτό, με κάποιες διαφοροποιήσεις. 
 Όσον αφορά τα θέματα που βάζει το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος για να μπορέσει να 
ανακουφίσει αυτές τις οικογένειες, τις πιθανές ας πούμε οικογένειες που υπάρχουν εδώ και θα έχουν 
πρόβλημα με στέγη κλπ, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κέντρα ενημέρωσης, ήδη υπάρχουν κέντρα 
ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, δεν θα είναι κακό να κινητοποιηθούμε κι εμείς σαν Δήμος και να 
κάνουμε ένα κέντρο ενημέρωσης ας πούμε για να εξυπηρετήσουμε τους δημότες του Χολαργού. 
 Τώρα, όσον αφορά τα θέματα και τις προτάσεις για την κυβέρνηση – και τελειώνω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει «τώρα». Τότε. Το «τώρα» πάει! 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ...διαφωνώ με το πρώτο και έχω κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις με το κομμάτι 5. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Προς σύντμηση του χρόνου, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, ποια είναι η πρότασή σας; Για να 
δούμε τουλάχιστον πού μπορούμε να συγκλίνουμε, για να το κλείσουμε το θέμα. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα, νομίζω ήμουνα πολύ ξεκάθαρος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ξαναπείτε το, για να τελειώνουμε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε. Στο θέμα σας είπα... Καταρχήν έβαλα ένα πρώτο ζήτημα ότι 
υπάρχουν ορισμένες ασάφειες μέσα, ανακρίβειες, πώς να το πω, οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν. 
Οπότε αυτό είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μία επιτροπή να τις δούμε αυτές και να δούμε πού 
μπορούμε να συγκλίνουμε. 
 Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, είναι ότι η μία παράγραφος που λέει «η Νομική 
Υπηρεσία και τα ΚΕΠ», εμείς διαφωνούμε, και πολύ περισσότερο αυτό δεν μπορεί να μπει σε 
ψήφισμα. Δηλαδή ο Δήμος θα ψηφίζει για τον εαυτό του; Είναι καθαρά θέμα πολιτικής επιλογής της 
δημοτικής Αρχής. Η πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και τέσσερα χρόνια, έτσι; Το ένα αυτό. 
 Και το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με «σύσταση δημοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού» εμείς 
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διαφωνούμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς τον ρόλο των funds, διαφωνούμε. Αυτό. 
 Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κανένα... Δηλαδή, το «ζητάμε από την κυβέρνηση», δεν έχουμε 
καμία αντίρρηση σε τίποτα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Κύριε Ζήκα, συμφωνείτε σε αυτά εδώ; 
ΖΗΚΑΣ: Θα εξηγήσω κάποια πράγματα. Καταρχήν το θέμα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, με συγχωρείτε, δεν έχουμε να εξηγήσουμε κάτι. Το θέμα είναι αν συμφωνείτε 
με αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, θα πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να μην επιμένει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο μπορείτε πιο σύντομα σας παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, όσον αφορά το ζήτημα των εταιρειών ειδικού σκοπού. Αυτή είναι μία πρόταση 
και απόφαση του Δήμου Ζαχάρως, την οποία την κατέθεσε στην ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ πήρε μία 
απόφαση που ουσιαστικά υιοθετεί αυτή την απόφαση του Δήμου Ζαχάρως, και μαζί, μετά από 
αυτούς την έχουν πάρει κι άλλοι τρεις-τέσσερις Δήμοι που ξέρω εγώ: Ηράκλειο, Βόλος και δεν 
θυμάμαι, και κάποιοι άλλοι ακόμα, που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Το ’χουν πάρει απόφαση 
δηλαδή, όχι απλώς... 
 Αυτό που προτείνω εγώ εδώ με το ψήφισμα δεν είναι να φτιαχτεί η εταιρεία ειδικού σκοπού, 
αλλά να εξεταστεί το ζήτημα της πρότασης της συγκεκριμένης, κάτω από όρους και προϋποθέσεις 
που θα κριθεί ότι είναι, επιστημονικά, νομικά, βιώσιμη κλπ, και τότε να το δούμε. Είναι μιας άλλης 
συζήτησης απόφαση. Απλώς, επειδή υπάρχει ως απόφαση και κατεύθυνση από πλευράς ΚΕΔΕ, το 
βάζω να το εξετάσουμε, δεν το θεωρώ δεδομένο. Ένα αυτό. 
 Δεύτερον... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την τρίτη και τέταρτη παράγραφο την οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος; Αν είναι για 
να διαγραφεί; 
ΖΗΚΑΣ: Τώρα, τώρα, θα σας πω και γι’ αυτό. Γι’ αυτό σας διάβαζα πριν τα νούμερα, που θέλατε να 
συντομεύσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά κάνατε, απλώς αν συμφωνείτε σε αυτό, να απαλειφθεί. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, να εξηγήσω γιατί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε. Είμαστε για να το ψηφίσουμε ή όχι. Εάν εσείς δεν 
συμφωνείτε... 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, αλλά άμα δεν είναι ξεκάθαρο και επιμένουν σε πράγματα τα οποία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, απλό είναι. Εάν δεν συμφωνείτε στην 3η και στην 4η παράγραφο να απαλειφθεί, 
θα το βάλω σε ψηφοφορία και θα τύχει της ψηφοφορίας των συναδέλφων. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω γιατί το... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3 και 4. Ο κύριος Δήμαρχος προτείνει να απαλειφθούν. 
ΖΗΚΑΣ: Στο 4ο δηλαδή γιατί είστε αντίθετος, κύριε Δήμαρχε; δεν το καταλαβαίνω. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] υπάρχει διάταξη. 
ΖΗΚΑΣ: Η διάταξη υπάρχει, άρα γιατί να...; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, για το 3ο και το 4ο δέχεστε εσείς να φύγει; 
ΖΗΚΑΣ: Να δεχθώ ότι... Το 3ο ουσιαστικά μας υποχρεώνει, και υποχρεώνει κυρίως τους 
εργαζόμενους του Δήμου, που τους καταλογίζει την ευθύνη αν δεν προχωρήσουν να κάνουν τις 
κατασχέσεις, τους το καταλογίζει και βάζει και εμάς ως-, εσάς ως δημοτική Αρχή κι εμάς ως 
Δημοτικούς Συμβούλους να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα. Το να ζητάμε λοιπόν να παρθεί 
από την κυβέρνηση μία απόφαση η οποία δεν θα εκβιάζει και δεν θα υποχρεώνει τους εργαζόμενους 
του Δήμου και τη δημοτική Αρχή και τους αιρετούς σε μία τέτοια κατεύθυνση, δεν το βλέπω γιατί 
είναι αρνητικό. Έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθώ να σας διευκολύνω. Πείτε μου εσείς... 
ΖΗΚΑΣ: Έτσι κι αλλιώς, να εξηγήσω το εξής: αυτό το πλαίσιο δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή τα 
προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε η υποχρέωση με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε με τα μνημόνια, 
ήταν αλλιώς το νομοθετικό καθεστώς. Εγώ λοιπόν προτείνω να γυρίσουμε σε εκείνο το καθεστώς 
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που υπήρχε πριν. 
 Τώρα, όσον αφορά όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν για το αν είναι ή δεν είναι κλπ, γι’ αυτό 
διάβασα τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, που δείχνει με τα στοιχεία που λέει η ΑΑΔΕ ότι πάνω από 
100.000 οι οφειλέτες είναι 40.000. Και το έγγραφο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση, σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΖΗΚΑΣ: Μισό λεπτό. Δεν ακούτε την ουσία, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μισό λεπτό, είναι 10 λεπτά. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν ακούτε την ουσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όχι. Εγώ είμαι επί του διαδικαστικού. 
 Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να προτείνετε στο Σώμα ποια είναι η πρότασή σας, για να το 
βάλω σε ψηφοφορία. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Σας είπα να συναινέσουμε κι εμείς αν βγάλετε το 
3 και το 4, που ήταν η απόφαση του κυρίου Δημάρχου. Εάν δεν συμφωνήσετε σε αυτό, θα πάει 
ξεχωριστά η πρόταση για ψηφοφορία. Πείτε μου λοιπόν ως εισηγητής ποια είναι η πρότασή σας για 
ψηφοφορία. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Αν επιμένει ο Δήμαρχος και στα δύο να αφαιρεθούν για να το ψηφίσετε, εγώ κάνω 
την υποχώρηση και δέχομαι να αφαιρεθούν τα δύο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να συναινέσει και...(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ, επανερχόμαστε. 
 Άρα λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είναι... 
 Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη όλοι σας, σας παρακαλώ, είναι ήδη αργά. Θα σας παρακαλέσω 
λοιπόν όλους. 
 Το θέμα για ψηφοφορία έχει ως εξής: Είναι η εισήγηση που έχει κάνει ο κύριος Ζήκας, αφού 
διαγραφεί η 3η και η 4η παράγραφος. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος Καραγιάννης. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής. 
 Συνεπώς, το 4ο θέμα, "Ενημέρωση, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τους 
πλειστηριασμούς" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

-------------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, αν θέλετε να διαβάσουμε τα θέματα, για να δούμε σε 
ποια συμφωνούμε ή σε ποια δεν συμφωνούμε, ή τουλάχιστον... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Να προτάξουμε [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα λοιπόν θα παρακαλέσω το Σώμα να προτάξουμε το 27ο θέμα. 
 Συμφωνούν οι Σύμβουλοι; 
...... : Ναι, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν συζητείται το 27ο. Πιστεύω θα πάνε όλα πάρα πολύ γρήγορα. 
 

 
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 27ο 

 
Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στο Ο.Τ. 120 και 
θεσμοθέτηση χώρου εκπαίδευσης 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 27ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 27ου θέματος). 
 Την εισήγηση, παρακαλώ, θα κάνει εκ μέρους της διοίκησης, η κυρία Βασσάλου, η 
Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας. Παρακαλώ. 
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ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εκείνο που γράφουμε και στην εισήγηση είναι ότι στο Οικοδομικό Τετράγωνο 120... 
Από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Χολαργού, που έχει βγει στο ΦΕΚ 132 του 2016, προβλέπεται 
στο Οικοδομικό Τετράγωνο 120 η δημιουργία ενός χώρου πρόνοιας. Επειδή μας έχει γίνει μία αίτηση 
για υψόμετρο, για βεβαίωση υψομέτρου, από κάποιον πολίτη ο οποίος είναι κάτοχος αυτού του 
οικοπέδου, ενός οικοπέδου κενού που είναι στο Ο.Τ.120, εγώ σαν Υπηρεσία τού έχω δώσει μία 
απάντηση ότι, δεδομένου ότι αυτό το οικόπεδο είναι το μοναδικό κενό οικόπεδο που υπάρχει στο 
120 και προβλέπεται να γίνει χώρος πρόνοιας, δεν μπορώ να δώσω το υψόμετρο. Για να 
προχωρήσουμε όμως, δεδομένου ότι υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα με τον πολίτη και δεν 
μπορούμε να το αφήσουμε αυτό το πράγμα έτσι στον αέρα, προτείνεται η λήψη της απόφασης από 
το Δημοτικό Συμβούλιο για αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών στο Οικοδομικό Τετράγωνο 
120, ώστε να προλάβουμε την οποιαδήποτε δαπάνη που μπορεί να κάνει ο πολίτης για να εκδώσει 
και οικοδομική άδεια και μετά εμείς να προχωρήσουμε στη δέσμευση του οικοπέδου. Ταυτόχρονα, 
στην εισήγηση εδώ έχει προταθεί να γίνει και η θεσμοθέτηση του χώρου, ώστε να μη χρειαστεί το 
Συμβούλιο να πάρει και μία δεύτερη απόφαση. 
 Μετά όμως από μία συζήτηση, επειδή είναι εδώ ο πολίτης που ενδιαφέρεται για το θέμα, και 
σε μία κουβέντα –που κάναμε τώρα, στη διάρκεια της υπόλοιπης διαδικασίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου– θέλει να τοποθετηθεί, έχει να κάνει μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με 
το δεύτερο σκέλος, με την έννοια ότι η διαδικασία της τροποποίησης θα καθυστερήσει πάρα πολύ, 
και αυτός κατά κάποιο τρόπο έχει κάποιο πρόβλημα οικονομικό, τη στιγμή που έχει αγοράσει αυτό το 
οικόπεδο και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. 
 Εγώ λοιπόν προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μπορούμε να πάρουμε την απόφαση ως 
προς το σημείο 1, δηλαδή να πάρουμε την απόφαση για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών 
ώστε να διαφυλάξουμε την πιθανότητα να χτιστεί αυτό το οικόπεδο που μας ενδιαφέρει, και όσον 
αφορά το δεύτερο θέμα, αφού ακούσουμε και τον πολίτη, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το 
προχωρήσουμε. Είτε να το προχωρήσουμε σαν τροποποίηση σχεδίου, με την καθυστέρηση που θα 
έχει, είτε με μία απευθείας αγοράς που μπορεί να γίνει, ώστε και ο δημότης να μην περιμένει δυο-
τρία χρόνια να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. 
 Αυτό είναι, γίνεται δηλαδή μια μικρή τροποποίηση στην εισήγηση, δεδομένου ότι υπήρξε 
αυτή η κουβέντα με τον ενδιαφερόμενο. Όμως η απόφαση για την αναστολή πρέπει να παρθεί, ώστε 
να διαφυλάξουμε κι εμείς σαν Δήμος την εκμετάλλευση αυτού του οικοπέδου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
  Τοποθέτηση ή ερώτηση, τι θέλετε; Ερώτηση ο κύριος Σκουτέρης, παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κυρία Βασσάλου... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Προεδρείο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μέσω κυρίου Προέδρου, βεβαίως. Μιλάτε για αναστολή και στη συνέχεια για 
θεσμοθέτηση. Εάν υπάρχει η σκέψη, απʼ ό,τι έχετε στην εισήγησή σας, να γίνει το σχολείο 
Νηπιαγωγείο, αν δεν κάνω λάθος, η άποψή μου είναι να προηγηθεί η θεσμοθέτηση και μετά να 
μιλάμε για αναστολή. Αυτό σας ερωτώ λοιπόν. Να προηγηθεί πρώτα ο χαρακτηρισμός του οικοπέδου 
και στη συνέχεια να πούμε: αναστολή. Εκτός –το ερώτημα παραμένει ακόμη– και θέλετε να πείτε ότι 
αναστέλλεται η χορήγηση αδειών για το 120 Οικοδομικό Τετράγωνο, το οποίο χαρακτηρίστηκε, απʼ 
ό,τι θυμάστε, από το 1990 με τη 19 απόφαση του Συμβουλίου και με την 85Α. 
 Το ερώτημα λοιπόν είναι: Εννοείτε να ανασταλεί η άδεια για το 120 υπό την ιδιότητα του 
σχολείου του 6ου, αν θυμόμαστε καλά, ή του Νηπιαγωγείου που σκέπτεστε να γίνει; 
 Ευχαριστώ. Θα μας απαντήσετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Θα απαντήσετε κάτι, κυρία Βασσάλου; Η κυρία Βασσάλου, παρακαλώ. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Καταρχήν το οικόπεδο αυτό δεν είχε ποτέ δεσμευτεί. Είχε παρθεί μια απόφαση 
παλιότερα για άλλο οικόπεδο, όχι γι’ αυτό, το οποίο δεσμεύτηκε, και μετά από δικαστική απόφαση 
αποδεσμεύτηκε, χτίστηκε και τελείωσε. Τώρα, αυτό είναι ένα άλλο οικόπεδο, το οποίο είναι και το 
μοναδικό που έχει μείνει στο Οικοδομικό Τετράγωνο αυτό αδόμητο, και περί αυτού συζητάμε. Στο 
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γενικό πολεοδομικό προβλέπεται σαν «πρόνοια», δηλαδή Παιδικός Σταθμός. Γενικά σαν «πρόνοια», 
αλλά στην εξειδίκευση της είναι για Παιδικός Σταθμός. 
 Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει σήμερα να πάρουμε μια απόφαση αναστολής έκδοσης 
αδειών... Γιατί προηγείται η αναστολή, γιατί αν γίνει θεσμοθέτηση δεν χρειάζεται να κάνεις 
αναστολή, δεν μπορεί κανείς να χτίσει σε ένα οικόπεδο που είναι θεσμοθετημένο για «χ» πράγμα. Η 
τροποποίηση σχεδίου όμως και θεσμοθέτηση του χώρου είναι μία διαδικασία που κρατάει πάνω από 
δύο χρόνια. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι, λέω εγώ πάνω από δύο χρόνια, μπορεί να 
κρατήσει και τρία και τέσσερα. Όμως, με την απόφαση για την αναστολή, για τους λόγους που 
προβλέπει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, εμείς, για όσο πάρουμε την απόφαση αναστολής –για ένα 
χρόνο να την πάρουμε; για δύο χρόνια την πάρουμε– διασφαλίζουμε τον χώρο ώστε να μην 
μπορέσει να χτιστεί. 
 Εάν, στον βαθμό που συμφωνήσει μετά το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει για την 
απευθείας αγορά, είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνήσουμε σε 
αυτό, θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της τροποποίησης σχεδίου. Για να θεσμοθετήσουμε τον 
χώρο σύμφωνα όμως με τις σημερινές ανάγκες, έτσι; Γιατί το γενικό πολεοδομικό όταν συντάχθηκε 
ήταν του 2008 (’09; δεν θυμάμαι) και βγήκε το ΦΕΚ το ’16, τότε οι ανάγκες ήταν περισσότερο για 
Παιδικούς Σταθμούς, σήμερα που έχει αλλάξει η ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που φοιτούν στα 
Νηπιαγωγεία απαιτεί να κάνουμε περισσότερα Νηπιαγωγεία, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα 
την κάνουμε εφόσον προχωρήσουμε στην απόφαση θεσμοθέτησης και τροποποίησης σχεδίου. 
 Εγώ όμως αυτή τη στιγμή έκανα μία πρόταση, να κάνουμε την αναστολή για να έχουμε την 
εξασφάλιση του χώρου, και από κει και πέρα ν’ ακούσουμε και τον πολίτη και να δει το Συμβούλιο 
μήπως προχωρήσει σε πιο άμεση λύση του θέματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητή η απάντησή σας. 
 Λοιπόν, θα παρακαλέσω να πείτε το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας, και παρακαλώ 
να τοποθετηθείτε. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ): Ονομάζομαι Ιωσηφίδης Δημήτρης και εκπροσωπώ την 
εταιρεία "Σ. & Χ. Γεωργίου", που έχει αγοράσει το συγκεκριμένο οικόπεδο. 
 Θα μου επιτρέψετε δυο λεπτά να σας πω ποιο είναι το ιστορικό, τουλάχιστον απ’ τη δική μας 
την πλευρά. Εμείς αυτό το οικόπεδο το αγοράσαμε από πλειστηριασμό τον Ιούλιο του περασμένου 
χρόνου. Στην έρευνα που κάναμε –στον νομικό έλεγχο προφανώς αυτά δεν φαίνονται, και ούτε 
προβλέπεται να φαίνονται– ήταν καθ’ όλα εντάξει το οικόπεδο. Επίσης, στην Πολεοδομία που 
ζητήσαμε χρήση γης με τον τοπογράφο μας και την έρευνα που κάναμε, μας δίναν χρήσεις γενικής 
κατοικίας. Άρα θέλω να ’ρθετε στη θέση μας, σαν μία εταιρεία που προχώρησε αυτή την αγορά. 
Απλώς, για την ιστορία πάλι λέω ότι είναι ένας πλειστηριασμός που έγινε από τους εργαζόμενους 
ενός γηροκομείου που είχε πλέον κλείσει, ένα γηροκομείο στη Φωκίδα, και οι εργαζόμενοι είχαν 
προσφύγει γιατί δεν είχαν εξοφληθεί για τους μισθούς τους για δύο-τρία έτη. Άρα όλα τα χρήματα 
του πλειστηριασμού πήγανε υπέρ των εργαζομένων. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Γι’ αυτό και ήταν απ’ 
τους λίγους πλειστηριασμούς που άφησαν ας πούμε το "Κίνημα κατά των πλειστηριασμών" να γίνει, 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ξανακλείνω την παρένθεση. 
 Εμείς, λοιπόν, από τον Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε τη διαδικασία για μελέτες και για να 
προχωρήσουμε στην άδεια. Παραλίγο μάλιστα ν’ αγοράσουμε κι ένα γειτονικό οικόπεδο. Είδαμε 
λοιπόν-, έχουμε πάρει ακόμα, και θα ήθελα αυτό... Κύριε Πρόεδρε, θα σας καταθέσω ένα έγγραφο 
της Πολεοδομίας, το οποίο κατατέθηκε και στο πρωτόκολλο του Δήμου Χολαργού στην 1η Μαρτίου 
του ’18, ότι ακόμα και στις 26 Φεβρουαρίου η Πολεοδομία μάς δίνει χρήσεις γενικής κατοικίας. Αυτό 
για να κλείσω το οποιοδήποτε ερώτημα, «γιατί το αγοράσατε, πώς και τι, δεν το ψάξατε» κλπ. Και αν 
κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι παραπάνω σε αυτό, να το απαντήσω. 
 Όμως όταν ήρθε η ώρα να ζητήσουμε για –όπως το λέμε εμείς– το υψόμετρο, πήγαμε στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χολαργού και μας απάντησε η κυρία Βασσάλου (το διαβάζω κατά λέξη, 
γιατί είναι και πολύ σύντομο): «Το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει προβλεφθεί για κοινωφελή χρήση στο 
Γ.Π.Σ., σύμφωνα με την τροποποίηση του ΦΕΚ 132/2016». Αυτό το ΦΕΚ πράγματι εμείς, για να 
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καταλάβετε, δεν υπήρχε δέσμευση, και στις συζητήσεις που κάναμε και με την κυρία Βασσάλου, 
εκείνη τη στιγμή ενώ περιγράφεται στο Γ.Π.Σ. το Οικοδομικό Τετράγωνο, για το συγκεκριμένο 
οικόπεδο δεν υπάρχει δέσμευση. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γι’ αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. 
Άρα σε αυτό το ΦΕΚ, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, υπήρχε ένας χάρτης και μια κουκκίδα πάνω σε 
αυτό το Οικοδομικό Τετράγωνο. Ήταν δηλαδή σχεδόν αδύνατον εμείς να προβλέψουμε το τι θα έχει 
συμβεί. 
 Πάμε τώρα στο προκείμενο. Εμείς, προφανώς η πρόθεσή μας και το σχέδιό μας θα ήταν να 
το χτίσουμε, θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν επ’ ωφελεία του Δήμου, των δημοτών, και να δείξει και μια 
ανάπτυξη ο Δήμος Χολαργού, όμως δεν παύει να υπάρχουν οι ανάγκες για σχολικές μονάδες και 
προφανώς υπάρχει ανάγκη να γίνει Νηπιαγωγείο. (Παρόλο που υπάρχει μια ιστορία εδώ, ή Παιδικός, 
δεν έχει σημασία). Εμείς λοιπόν το σεβόμαστε αυτό. Εγώ, και στη συνάντηση που είχα με τον 
Δήμαρχο, είπα ότι την απόφαση που θα παρθεί θα τη σεβαστούμε. 
 Τώρα τι ζητάμε εμείς. Αφού σας περιέγραψα αυτό το ιστορικό, αφού είμαστε μια ελληνική 
επιχείρηση μες στην κρίση, που είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε, ζητάμε την κατανόηση του 
Δήμου και όλου του Σώματος, τουλάχιστον να μη ζημιωθούμε από αυτό. Να γίνω πιο συγκεκριμένος: 
Αν προχωρήσετε στη δέσμευση με αναγκαστική απαλλοτρίωση, αυτό σημαίνει ότι εμείς θα 
πληρωθούμε πολλαπλάσια χρήματα –θα μπω και συγκεκριμένα στα νούμερα που σας ενδιαφέρουν– 
σε πέντε-έξι χρόνια. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το επιθυμούμε. Επίσης, επειδή έχουμε πάρει αυτά 
τα έγγραφα από την Πολεοδομία, προφανώς θα αναζητήσουμε και ευθύνες. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] λάθος. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Πού κάνω λάθος, κύριε Σκουτέρη; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Τότε μη με διακόπτετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Εσείς τι λέτε, ότι όταν μου δίνει αυτό το χαρτί η Πολεοδομία [...] δεν έχει καμία 
ευθύνη; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνετε κουβέντα; Είστε σε άλλο Συμβούλιο; 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Λέτε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τι θέλετε να γίνει τώρα; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τα ίδια λέμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας παρακαλώ; Αφήστε τον ομιλητή να 
ολοκληρώσει. 
 Ελάτε, ολοκληρώστε. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Να γίνω πιο συγκεκριμένος, να πω νούμερα; Εμείς λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη... 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Ζητώ συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, από δω θα ζητήσετε συγγνώμη, γιατί είναι λάθος η διαδικασία. Λοιπόν, ή θα 
συνεχίσετε και θα τοποθετηθείτε, ή θα κάνετε διαλογική συζήτηση, που απαγορεύεται. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Λοιπόν, τοποθετούμαι συγκεκριμένα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Επειδή λοιπόν... Τι προτείνουμε εμείς: Αν θέλει, λοιπόν, το Συμβούλιο να προχωρήσει 
στην αναστολή οικοδομικών αδειών για τους λόγους που προείπε η κυρία Βασσάλου, ας το κάνει. 
Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε να προχωρήσουμε απέναντι στο κοινό αίσθημα ή απέναντι στην 
απόφαση τη δημοκρατική που λαμβάνει σήμερα το Συμβούλιο, δεν είμαστε διατεθειμένοι γι’ αυτό. 
Έτσι κι αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Τέλος αυτό. 
 Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Ζητάμε, και επειδή υπάρχει μια ας το πούμε «καλή 
συγκυρία», με την έννοια ότι εμείς αγοράσαμε το οικόπεδο αρκετά χαμηλότερα από την 
αντικειμενική αξία... Αυτό που σας λέω, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ ουσιαστικό για τη συζήτηση και 
για τις αποφάσεις. Η αντικειμενική αξία του συγκεκριμένου οικοπέδου, που είναι περίπου 1.200 
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τετραγωνικά μέτρα, είναι περίπου 550.000 €. Εμείς το αγοράσαμε 400.000 €, και το κόστος μας ως 
τώρα (φόροι, μεσίτες και μελέτες) είναι λίγο πιο κάτω από τις 500.000. (480.000. Εξαρτάται τι 
ακριβώς θα μας στοιχίσουν οι μελέτες, γιατί έχουν διακοπεί ουσιαστικά, άρα δεν θα πληρώσουμε 
ενδεχομένως το σύνολο των μελετών). Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε περίπτωση απευθείας 
αγοράς –που γίνεται μια διαδικασία πολύ εύκολη με τη συγκρότηση μιας επιτροπής συγκεκριμένης– 
θα είναι πάρα πολύ εύκολο να εγκριθεί από τον Επίτροπο, από τον/την Επίτροπο και από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί είναι σαφώς χαμηλότερα της αντικειμενικής αξίας. Επίσης, είναι 
προϋπόθεση να γίνει εκτίμηση από ορκωτούς εκτιμητές. Εγώ σας λέω πολύ υπεύθυνα ότι θα είναι η 
εκτίμηση άνω των 800.000 €. 
 Άρα, συμπέρασμα: Εμείς σαν εταιρεία, τουλάχιστον αυτό μπορώ να πω σήμερα, δεν θέλουμε 
να βγάλουμε ούτε 1 ευρώ, θέλουμε να πάρουμε απλώς το κόστος μας. Δεν θέλουμε όμως να 
πάρουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στα δύο: Ή να πάρουμε εμείς –και 
να αναζητήσουμε και ευθύνες– πολλαπλάσια, ενδεχομένως τα διπλάσια χρήματα σε πέντε χρόνια, σε 
έξι χρόνια, και να πληρώνουμε και ΕΝΦΙΑ όλα αυτά τα χρόνια και να ταλαιπωρηθούμε, ή να βρούμε 
μια λύση για απευθείας αγορά. Αυτό είναι που προτείνω. Και προτείνω εγώ αν μπορείτε να πάρετε 
και σήμερα αυτή την απόφαση, να συγκροτήσετε μια επιτροπή. 
 Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι πιο συναινετικός. Και πρέπει να ομολογήσω ότι έχω βρει 
και στην κυρία Βασσάλου και στον Δήμαρχο τουλάχιστον μια κατανόηση, αν μη τι άλλο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούσαμε όλα αυτά που είπε ο κύριος Ιωσηφίδης. 
 Εμείς σήμερα θα πάρουμε την απόφαση μόνο για την αναστολή της έκδοσης των αδειών και 
μετά θα ψάξουμε, θα βρούμε όλα αυτά, θα γίνει μια εκτίμηση για τα νούμερα που λέτε. Γιατί εγώ 
τώρα δεν μπορώ να ξέρω ούτε πόσο στοιχίζει ένα οικόπεδο 1.200 μέτρα στον Χολαργό, πρέπει 
κάπως να το ψάξουμε. Και επειδή έχουμε κάνει πρόσφατα αγοραπωλησία, τις ξέρουμε πολύ καλά τις 
διαδικασίες και τις έχουμε κάνει, έτσι; Οπότε δεν είναι... Αλλά αυτό αφορά μία μεταγενέστερη 
απόφαση που θα πάρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε κάποια από τα επόμενα. Δεν 
έχουμε πάντως κάποια πρόθεση –όπως είπαμε– να καθυστερήσουμε, αρκεί βεβαίως να 
αποφασιστεί... Δεν μπορεί τώρα έτσι τελευταία στιγμή, στο παρά-πέντε, να αποφασίσουμε για ένα 
τόσο σοβαρό θέμα που αφορά αγορά ενός οικοπέδου. 
 Αυτό προτείνω, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα: "Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης αδειών 
δόμησης στο Ο.Τ. 120". 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Η «θεσμοθέτηση» αφαιρείται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήμουνα σαφέστατος. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); Ωραία, δεν έχουμε. 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 27ο θέμα, "Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στο 
Ο.Τ. 120", εγκρίνεται ομόφωνα. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Ζητώ συγγνώμη. Ένας χρόνος ή δυο χρόνια; Τι ψηφίσατε τελικά; Δύο χρόνια; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Για δύο χρόνια [...]. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ: Εντάξει. Συγγνώμη. 
 Ευχαριστώ. 

-------------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας παρακαλούσα να τρέξουμε τα θέματα και να λέμε πού συμφωνούμε και πού 
δεν συμφωνούμε και πού χρειάζεται συζήτηση. Νομίζω ότι είναι γνωστά τα θέματα, έχετε πάρει τις 
αποφάσεις. 
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i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 
ΘΕΜΑ 5ο 

 
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 
139.200,00 €  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επανερχόμαστε στο 5ο θέμα. 
 Συμφωνούμε στο 5ο θέμα; 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 
 Άρα λοιπόν, το 5ο θέμα "Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 
139.200,00€", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 
Λήψη απόφασης για αποδοχή τής παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης 
σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για 
την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική 
Βιώσιμη Κινητικότητα» 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 6ο θέμα. 
 Στο 6ο θέμα συμφωνούμε; Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 6ο θέμα, "Λήψη απόφασης για αποδοχή τής παράτασης του συμβατικού χρόνου 
της σύμβασης σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, 
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη 
Κινητικότητα»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

-------------- 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή ο επιθυμητός χρόνος διάρκειας του Συμβουλίου είναι 
έως 6 ώρες, να έχουμε μία μικρή παράταση 1 ώρας –πρέπει να το βάλουμε σε ψηφοφορία όπως 
είμαστε– να συνεχίσουμε, για να τελειώσουμε τα θέματα. 
 Συμφωνούμε; 
 Διαφωνούντες; Κανείς. 
 Άρα λοιπόν, ομόφωνα συνεχίζουμε. 
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ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 7ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποιος «κατά», που δεν συμφωνεί; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 7ο θέμα, "Πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας τριών (3) μηνών, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και 
προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και της 
πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 8ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που διαφωνεί; 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 8ο θέμα, "Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και 
προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και της 
πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 

 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης 
διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με 
το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, για τη δημιουργική απασχόληση μαθητών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 9ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που είναι «κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 9ο θέμα, "Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου δίμηνης διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, για τη δημιουργική απασχόληση μαθητών", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 10ο 
 
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας τού Τμήματος Κίνησης, Επισκευής και 
Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 10ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποια διαφωνία από κάποιον συνάδελφο; 
 Ή ψηφίζει «λευκό»; 
 Άρα το 10ο θέμα, "Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας τού Τμήματος Κίνησης, 
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Καιρό είχα να τα εγκρίνω έτσι, «ομόφωνα»! 
 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 11ο 
 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 11ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποιος «κατά»; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το 11ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018",  εγκρίνεται 
κατά πλειοψηφία. 
 

 
 

ΘΕΜΑ 12ο 
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 12ο, για την αναμόρφωση. 
 Υπάρχει κάποιος «κατά»; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα λοιπόν, το 12ο θέμα "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 
Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 13ο θέμα, για τους αθλητικούς συλλόγους. 
 Κάποιος «κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 13ο θέμα, "Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 14ο 
 
Εξέταση  αιτήματος   για   οικονομική   ενίσχυση   Πολιτιστικού   Συλλόγου   του   Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 14ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας στο 14ο. 
 Άρα το 14ο θέμα, "Εξέταση  αιτήματος   για   οικονομική   ενίσχυση   Πολιτιστικού   
Συλλόγου   του   Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 15ο θέμα, για εκδηλώσεις του Δήμου. 
 Κάποιος που διαφωνεί; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 15ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

 
ΘΕΜΑ 16ο 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία παιδιών τού Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις, για το έτος 2018 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 16ο θέμα, για φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν, το 16ο θέμα, "Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία παιδιών τού 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις, για το έτος 2018", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
 
Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 17ο θέμα, "διαγραφή ποσού". 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 17ο θέμα, "Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο", εγκρίνεται ομόφωνα. 
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iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 18ο, 19ο, 20ό, 21ο & 22ο 
 
Έγκριση του 09.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
Έγκριση του από 21.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
Έγκριση του από 28.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
Έγκριση του από 30.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντηρήσεις, 
επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 18ο θέμα, για κλήρωση υπαλλήλων. 
 Διαφωνούντες; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι το 22 συμφωνούν όλοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18 μέχρι και το 22, που είναι οι κληρώσεις, συμφωνούμε όλοι; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, πάμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Το 18ο θέμα, "Έγκριση του 09.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Copy-paste ας τα βάλει, 19-20-21-22. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 Το 19ο θέμα, «Έγκριση του από 21.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Το 20ό θέμα, «Έγκριση του από 28.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Το 21ο θέμα, «Έγκριση του από 30.03.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Στο 22 υπάρχει κάποια διαφοροποίηση; «Λευκό»; 
 Άρα το 22ο θέμα, "Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και 
ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017»", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 
 

ΘΕΜΑ 23ο 
 
Επικαιροποίηση   της   υπ’   αριθ.   272/2016   απόφασης   του   Δημοτικού   Συμβουλίου, 
  του   έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 23ο θέμα. 
 Διαφωνεί κάποιος («κατά»); 
 Άρα το 23ο θέμα, "Επικαιροποίηση   της   υπ’   αριθ.   272/2016   απόφασης   του   
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Δημοτικού   Συμβουλίου,   του   έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία 
Ευρώπης»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 25ο 
 
Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 25ο θέμα, για τους αύλειους σχολικούς χώρους. 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 25ο θέμα, "Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων 
σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου - Χολαργού»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο 
 
Έγκριση της μελέτης: «Αναβάθμιση 1ου  Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη της 
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 26ο θέμα, για την αναβάθμιση του 1ου Λυκείου Χολαργού. 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 26ο θέμα, "Έγκριση της μελέτης: «Αναβάθμιση 1ου  Λυκείου Χολαργού επί της οδού 
Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού»", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 
 

ΘΕΜΑ 28ο 
 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 28ο, τον 1ο ΑΠΕ, για συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων... 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 28ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

ΘΕΜΑ 29ο 
 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου 
Παπάγου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 29ο θέμα, για τον 2ο ΑΠΕ, για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 «Κατά»; 
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 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 29ο θέμα, "Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου»", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 30ό 
 
Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) τού έργου: 
«Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 
2017» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 30ό θέμα, τακτοποιητικός ΑΠΕ για συντήρηση Γυμνασίων - Λυκείων. 
 Κάποιος «κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 30ό θέμα, "Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) 
τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 
2017»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

 
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 31ο 

 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Π. Τσαλδάρη 10 
• Εθν. Αντιστάσεως 36 
• Κουντουριώτου 10Α 
• Κλειούς 28 
• Κρέσνης 10 
• Μεγάλο πάρκο Παπάγου (στον κεντρικό διάδρομο 

παραπλεύρως αναψυκτηρίου Verde) 
• στον υπ’ αριθ. 540Δ οικογενειακό τάφο, του  Κοιμητηρίου  της 

 Δημοτικής  Κοινότητας Παπάγου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 31ο θέμα, αφού έχει προστεθεί και μία εισήγηση που λάβατε, για Φειδίου 21 και 
Κρέσνης. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μία διευκρίνιση να κάνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία διευκρίνιση από τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αυγουρόπουλο, παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά στον οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο Παπάγου, είναι γεγονός 
ότι όντως έχει γίνει ζημιά και το δέντρο είναι προβληματικό αυτό το οποίο είναι εκεί, και προτείνεται 
να κοπεί. Αλλά ο συνδημότης μας ζητάει όμως –έχει πάθει ζημιά–, να του αποκαταστήσουμε και τη 
ζημιά. 
 Επειδή η Διεύθυνση ΠΕΚΑΠΡΑ δεν είναι αρμόδια, μήπως πρέπει να το δει η Νομική Υπηρεσία 
με την Τεχνική Υπηρεσία τι πρέπει να κάνουμε γιʼ αυτή την περίπτωση που ζητάει. Θα του 
απαντήσουμε αρνητικά; θα πάει δικαστικά; τι θα κάνει; Ή θα το αποκαταστήσουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω, όχι, την απόφαση αυτή να τη στείλουμε και στην Τεχνική Υπηρεσία 
και στη Νομική Υπηρεσία, να την εξετάσουν. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά, σε παλαιότερες... Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σε παλαιότερες τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως η απάντηση την οποία δίναμε ως 
Υπηρεσία ήταν να κινηθούνε νομικά, διότι δεν είμαστε αρμόδιοι, προκειμένου να ... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό είπα να το δει και η Νομική Υπηρεσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο Αντιδημάρχους, το θέμα μας όμως είναι η κοπή 
των δέντρων, γι’ αυτό θα ψηφίσουμε. 
 Κάποιος διαφωνεί στην όλη εισήγηση; 
...... : «Λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνεί. 
 «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. Σε όλα; 
...... : Στο 31 μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς, το 31ο θέμα, "Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: Τσαλδάρη, 
Εθν. Αντιστάσεως, Κουντουριώτου, Κλειούς, Κρέσνης, Φειδίου και Κρέσνης, στο Μεγάλο πάρκο 
Παπάγου και στον 540Δ  οικογενειακό  τάφο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου", εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 

 
 

vi. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 32ο 
 
Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ψήφιση κανονισμού 
λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 32ο θέμα, που είναι οι αποφάσεις από την Ποιότητα Ζωής. 
 Υπάρχει κάποια διαφωνία; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μία ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 32ο θέμα, ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Υπάρχει μια εισήγηση εδώ από τη Δημοτική Κοινότητα προς την Επιτροπή Ποιότητος 
Ζωής. Σε μένα δεν έχει έρθει η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητος. Υπάρχει κάποια απόφαση; Η 
απόφαση που έχουμε στα χέρια μας, επαναλαμβάνω, η 10/18, την οποία έχει υπογράψει η κυρία 
Γκούμα, λέει: «Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητος». Πήγε τελικά στην Επιτροπή Ποιότητος για 
να βγει; Εγώ... 
 Εδώ γελάμε, τι να κάνουμε! 
 Αν έχετε κάποια απόφαση της Επιτροπής Ποιότητος... Καλά, δεν λέω για τον κύριο 
Αυγουρόπουλο, είναι γεγονός. Αν υπάρχει, πήγε στην Επιτροπή Ποιότητος και βγήκε κάποια 
απόφαση, θα πρέπει να την έχουμε, για να βγάλουμε κι εμείς τη δικιά μας. 
 Ποιος μπορεί, αφού τελειώσει τα γέλια, να μας πει την απάντηση αυτή; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θέλετε να τη δω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Κλείστε λίγο... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Αν υπάρχει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. 
 Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν είναι υποχρεωτικό να την έχουμε, όμως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το μικρόφωνο. Είναι κατανοητό, σας το είπα. Θα σας απαντήσω, αυτό σας 
λέω. 
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ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να συμπληρώσω την απορία μου, δεν κάνει; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Συνεχίστε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εάν λοιπόν... Υποχρεωμένοι δεν είμαστε να περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητος, διότι αυτή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Όμως, για να ξέρουμε τι κάνουμε, θα πρέπει να 
δούμε αν εξεδόθη κάποια απόφαση. Εσείς θα ξέρετε, κάποιος [...]. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Η απόφαση της Ποιότητας Ζωής είναι η αρ. 10/2018. Υπάρχει λοιπόν. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, μπορεί να ’πεσε. 
...... : Έχει σταλεί, έχει σταλεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αυτή είναι. 
 Λοιπόν, σε ψηφοφορία. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώσ’ του την, ρε παιδιά. 
 «Θωμά» σε λένε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Υπέρ της πρότασης και η Πρόεδρος της Δημοτκής Κοινότητας Χολαργού κα Γκούμα. 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν, το 10ο θέμα, "Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 33ο 
 
Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση 
στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (συμβολή Μιλτιάδου 
και Ασπασίας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Έγκριση απόφασης υπ’ αριθμ. 8/2018", για την απαγόρευση στάθμευσης. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Υπέρ της πρότασης και η Πρόεδρος της Δημοτκής Κοινότητας Χολαργού κα Γκούμα. 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»;  
 Άρα το 33ο θέμα, "Έγκριση απόφασης Νο 8/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (συμβολή 
Μιλτιάδου και Ασπασίας)", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 34ο 
 
Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση των 
δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Έγκριση απόφασης υπ’ αριθμ. 9/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την 
έγκριση των δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού". 
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...... : Ομόφωνα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συμφωνούντες; 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; 

Άρα το 34ο θέμα, "Έγκριση απόφασης υπ’ αριθμ. 9/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σχετικά με την έγκριση των δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 35ο 
 
Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση του 
πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της οδού Φειδίου 12 (έξωθεν 1ου Νηπιαγωγείου 
Χολαργού) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 35ο θέμα, "Έγκριση απόφασης υπ’ αριθμ. 12/2018 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της οδού Φειδίου 12 
(έξωθεν 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού)". 
 Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Υπέρ της πρότασης και η Πρόεδρος της Δημοτκής Κοινότητας Χολαργού κα Γκούμα. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 
 Η ώρα που λήγει η συνεδρίαση είναι 00:25. 
 Σας ευχαριστώ πολύ. 
 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 -------------------- 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ απών   ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΑ  
 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
 
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ  
 
ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ      ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
 
ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑÏΑ     ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 
ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ απούσα   ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ–ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απών    ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απών  ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 
ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ απών   ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
  
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (Πρόεδρος)   ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος) 
 

                    
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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